Informace

Máte zaměstnance v povinné karanténě nebo
využívají ošetřování člena domácnosti?
Zvýšil se vám kvůli epidemii enormně objem práce?
Navýšil se geometricky zájem o vaše služby?
V souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru vláda přijala opatření, která mají dopad na
poskytování sociálních služeb, zejména v oblasti personálního zabezpečení.
Opatření se týká sociálních služeb, které pečují zejména o seniory a osoby se zdravotním postižením
a v současné době z důvodu povinné karantény nebo kvůli enormně zvýšenému objemu práce se
potýkají s personálním podstavem a tyto okolnosti pak mohou mít za následek přímé ohrožení života
a zdraví uživatelů těchto sociálních služeb. Proto byla studentům v denní formě studia vyšších
odborných a vysokých škol v sociálních oborech vzdělání a studentům středních škol v oborech
vzdělání podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb. uložena pracovní povinnost.
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV ČR) odbor sociálních služeb a sociální práce vydalo v této
souvislosti Doporučený postup č. 5/2020 pro realizaci uložení pracovní povinnosti studentům pro
poskytování sociálních služeb, který je určený pro poskytovatele sociálních služeb, kraje, hlavní město
Prahu a obce, s platností od 20. 3. 2020.
Podle Doporučeného postupu z MPSV je pečovatelským službám v případě ohrožení poskytování
sociálních služeb z důvodu personálního výpadku kvůli epidemii koronaviru doporučeno
informovat o počtu chybějících zaměstnanců správní obvody - kraje, hlavní město Prahu a obce s
rozšířenou působností, na jejichž území služby poskytují. Kraje a hlavní město Praha poté na
základě informací od vysokých, vyšších odborných a středních škol ve svém územním obvodě nařídí
(formou příkazu hejtmana/ky) studentům práci v sociálních službách.
Za výkon pracovní povinnosti náleží studentům peněžní náhrada (nejedná se o mzdu/plat). Současná
epidemie koronaviru spadá do nouzových a havarijních situací dle § 104 odst. 3 písm. c), zákona o
sociálních službách, takže kraj může MPSV požádat o poskytnutí mimořádné dotace. K získání dotace
je nutné, aby kraj nebo hlavní město Praha nejprve podal na MPSV žádost o mimořádnou dotaci na
zpětné proplacení vyplacených náhrad na základě jmenného seznamu studentů, kteří byli povoláni k
výkonu pracovní povinnosti dle krizového zákona, počtu odpracovaných hodin a výše vyplacené
peněžité náhrady. Po kladném vyřízení žádosti bude kraj nebo hlavní město Praha vyplácet náhrady
jednotlivým službám.
Celý text Doporučeného postupu MPSV ohledně pracovní povinnosti studentů a jejích podmínkách si
můžete přečíst zde.
Pokud je personální zajištění vaší služby v souvislosti s epidemií koronaviru prokazatelně omezeno
a toto omezení by mohlo mít za následek přímé ohrožení života a zdraví uživatelů těchto sociálních
služeb, kontaktujte kraj a domluvte se na postupu.
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