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Vážená paní predsedkyne,

dovolte mi podekovat Vám za Vaši snahu podporit mé úsilí pri narovnávání

podmínek zamestnancu ve zdravotnických a sociálních službách. Jak sama víte,

delám vše pro to, abych naplnila programové prohlášení vlády Ceské republiky

a zajistila takovou úroven financování sociálních služeb, která odpovídá potrebám

našich obcanu, klientu sociálních služeb.

Nejpalcivejším problémem oblasti sociálních služeb je odmenování pracovníku

v prímé péci. Kvuli nízkým platum a mzdám dochází k vysoké fluktuaci techto

pracovníku, zejména v oblastech, kde je pracovní trh nenasycen nebo

u zamestnavatelu, u nichž s kvalifikací pecujících profesionálu mohou tito

pracovníci pusobit a jsou zarazeni ve vyšších tarifech odmenování, typicky ve

zdravotnických nebo školských zarízeních, nebo v sektoru jiných služeb nebo

korporací.

Pro sociální pracovníky, tj. vysokoškolsky kvalífikované nositele této odbornosti,

jsou konkurencními oblasti personalistiky, marketingu, vzdelávání dospelých apod.,

kde odmenování prekracuje prumerný plat 18 tis. Kc hrubého. Podle statistických

výkazu Ministerstva práce a sQciálních vecí tato cástka tvorí prumerný plat

vysokoškolsky vzdelaných sociálních pracovníku, pracujících ve verejné sfére

a v príspevkových organizacích.

Problémem fluktuace a s ní spojené ztráty odborného personálu má však daleko

horší aspekt, ci jev, provázející odchod kvalifikovaného personálu. Tím

je promarnená investice do dalšího vzdelávání. Proces celoživotního vzdelávání je

pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách ze zákona povinný.
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Financní cástky, využívané na vzdelávání jak ze zdroju Evropského sociálního

fondu, tak z verejných rozpoctu, jsou pak vynakládány pri úplném odchodu ze

sektoru bez efektu. Cílem je zajistit takovou možnost odmenování zamestnancu

poskytovatelu sociálních služeb, aby duvody fluktuace zamestnancu byly jiné, než

financní.

Na záver mi dovolte podporit Vaši snahu o zvýšení platu zamestnancum

v sociálních službách.
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