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22.10.2019 (15:23:17) Sociální sítě UZS Facebook - Příspěvky Martin Baxa

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

KULTURA 2020: Vystoupil jsem dnes na konferenci KULTURA 2020, již pořádá Unie zaměstnavatelských svazů ČR, v panelu, který se věnoval vícezdrojovému financování kultury. Jako
primátor Plzně jsem konstatoval, že své závazky v oblasti kultury naplňujeme a mj. vládou nařizovaný růst mandatorních výdajů bez dalšího město plní z vlastních peněz, aniž bychom čekali na
nějakou kompenzaci. Jako poslanec a předseda Podvýboru pro kulturu jsem jen trpce konstatoval, že v době nevídané ekonomické prosperity a bezprecedentního růstu příjmů státního rozpočtu
vláda na financování kultury prostě kašle. Rozhazuje miliardy plnými hrstmi, ale pro ministerstvo kultury jsou navýšení v řádku desítek milionů korun považována za velký úspěch. Opět budu tento
skandální přístup atakovat při jednání o státním rozpočtu na rok 2020.

SEKCE: Politika

KLÍČOVÁ SLOVA:  unie (1x), zaměstnavatelských (1x), svazů (1x)

1. KULTURA 2020: Vystoupil jsem dnes na konferenci…  
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

23.10.2019
(09:04:25)

Tisk UZS Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky -
Sociální služby

Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA, prezident APSS ČR, UZS
ČR a EAN

Otevřít originál | Otevřít detail

Evropská komise zveřejnila v r. 2018 rozsáhlou studii, jejímž obsahem jsou zejména ekonomické a hospodářské projekce Evropy v souvislosti se stárnutím populace. 

Jde o velice zajímavý materiál, který obsahuje evropské srovnání se současným stavem a projekci budoucího vývoje až do roku 2070. 

Zpráva obsahuje také detailní informace o jednotlivých zemích Evropské unie. Dovolte mi vybrat z mého pohledu důležitá a klíčová data za Českou republiku, a to v porovnání nyní a v roce 2070. 

„Fertility rate“ aneb míra plodnosti nebo také úhrnná plodnost je ukazatel vypočítaný jako počet živě narozených dětí na 1 000 obyvatel. 

1,62 × 1,85 

Pro udržení civilizace (bez migrace) se uvádí, že je nutné udržet tento parametr na hodnotě 2,1. V České republice připadalo na jednu ženu/matku 1,62 dítěte. Dobrou zprávou je předpoklad růstu
tohoto ukazatele. Dle projekce je tento ukazatel v celé řadě evropských zemí nižší, např. v Portugalsku 1,59, Polsku 1,71, Rakousku a Itálii 1,66. 

Tento parametr udává výdaj na starobní důchod ve vztahu k HDP, a to v období 2016–2070. Prognózy do r. 2070 jsou v rámci Evropy velmi rozdílné, resp. zhruba polovina států EU zaznamenává
v období 2040–2070 pokles výdajů ve vztahu k celkovému HDP, druhá polovina pak opačný trend. 

8,2 × 10,9  

Rok 2070 je poměrně vzdálený a je velice pravděpodobné, že řada evropských zemí bude své systémy sociálního zabezpečení reformovat. Přesto je zajímavé opět vnímat tento údaj v rámci
evropského srovnání. Ze všech evropských zemí bude největšímu zvýšení podílu výdajů na starobní penze čelit Lucembursko, následováno Slovinskem, Belgií, Maltou a hned pak Českou
republikou. Na druhém konci pomyslného žebříčku je Lotyšsko, Litva, Francie či Chorvatsko, kde je očekáván relativní pokles od 7 až po 4 %. 

18,2 × 24,4 

Celkové náklady stárnutí populace. Tedy náklady zahrnující např. růst důchodů, růst zdravotní péče, sociálních služeb, resp. dlouhodobé péče. Pro Českou republiku činí celkový podíl těchto
výdajů ve vztahu k HDP 18,2 % s predikcí nárůstu na 24,4 % v r. 2070. Ne všude budou však tyto výdaje růst. Větší než 3procentní růst lze kromě České republiky očekávat v zemích jako
Nizozemí, Rakousko, Irsko, Německo, Spojené Království či Belgie. 

Zajímavé je ještě jedno, tentokrát mimoevropské porovnání. Stejný celkový podíl výdajů v souvislosti se stárnutím obyvatelstva jako Česká republika, tedy 24 %, má podle studie australského
parlamentu i Austrálie. S jediným rozdílem. Zatímco Austrálie vykazuje tento parametr v roce 2018, Česká republika dle projekce Evropské komise až v r. 2070. 

No alespoň se můžeme těšit, že se k Austrálii budeme postupně přibližovat. 

Zdroje: 

■ Australia’s ageing population, Parliamentary Budget Office, 2018. 

■ The 2018 Ageing Report, European Comission 2018

SEKCE: Ostatní MUTACE: Celá ČR

KLÍČOVÁ SLOVA:  uzs (1x), čr (1x)

DUPLICITNÍ S: „Stárnoucí“ údaje – Česká republika ( Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky - Sociální služby, Prezident UZS, Celá ČR );

2. „Stárnoucí“ údaje – Česká republika   
seznam | nahoru
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Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

22.10.2019 (11:57:05) Sociální sítě UZS Twitter.com - Příspěvky MinKultury

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Ministr @ZaoralekLdnes na konferenci KULTURA 2020 diskutovalo aktuálních tématech v oblasti kultury, jejím výhledu na další období, vizích i očekávaných změnách. Konferenci uspořádala
Unie zaměstnavatelských svazů ČR pod záštitou ministra kultury. https://t.co/lbzHa3ZbLZ

SEKCE: Ministerstva

KLÍČOVÁ SLOVA:  unie (1x), zaměstnavatelských (1x), svazů (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

24.10.2019 (10:53:02) Internet UZS Ceskaskola.cz/ - Články NEZNÁMÝ

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Vážená paní poslankyně, vážený pane poslanče, dovolte mi Vás informovat o krocích odborového svazu pracovníků ve školství při vyjednávání o platech pedagogických i nepedagogických
pracovníků na rok 2020.

Vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2020, ve kterém je navýšen objem finančních prostředků na platy pedagogických pracovníků o 10%(11 095 165 000 Kč). Pro nepedagogické
pracovníky se podařilo vyjednat zrušení platové tabulky č. 1 a převedení do tabulky č. 2, která bude navýšena plošně o 1 500,- Kč (cca necelé 2 mld Kč).

Kompromisem z naší strany bylo již akceptování 10% zvýšení objemu a ne 15%, jak doporučovala vládě původně i Poslanecká sněmovna ČR. Naším požadavkem je zvýšení platných tarifů pro
pedagogy ve všech platových třídách a stupních v roce 2020 o 10 % (8 685 503 000 Kč). Z navrhovaného zvýšeného 10% objemu ještě zůstane asi 900 Kč na jednoho pedagogického pracovníka
měsíčně na další složky platu (2 409 662 000 Kč).

Na jednání RHSD (tripartity) 16. 9. 2019 ministr R. Plaga bez projednání se sociálními partnery navrhl plošný příplatek tzv. „klik 1750 Kč“ měsíčně pro pedagoga ve všech platových třídách a
stupních do tarifů a zbytek do nenárokových složek platu. Návrh i na další ,,klik 1900 Kč" zástupci odborů na jednání odmítli. Opakovaně jsme uváděli, že záměr uvedený ve vládním prohlášení
nesporně znamená pozitivní posun ve vývoji výdělkové úrovně ve školství. Vychází ovšem z izolovaného pohledu, kdy opomíjí vývoj mezd a platů v jiných odvětvích. Platy pedagogů se sice zvýší
oproti roku 2017 do roku 2021 o 50 %, podle predikce ministerstva financí průměrná mzda však naroste za stejné období o 30 %. Mnohokrát ministrem avizované zatraktivnění platu pedagoga a
zvýšení zájmu o pedagogické profese nebude tedy dostatečné. Bylo dohodnuto mimořádné zasedání poradního týmu RHSD pro vzdělávání a lidské zdroje (školská tripartita) na 24. 9. Požadavek
odborů tj. 10% úpravu tarifů ze zvýšeného objemu 10 % podpořili i zástupci zaměstnavatelů. Ministr R. Plaga trval na plošném příplatku, kdy přihazoval postupně až na částku 2 700 Kč. Vzhledem
k nedohodě a nenaplnění očekávání pedagogické veřejnosti 10% navýšení tarifů ČMOS pracovníků školství vyhlásil 24.9. stávkovou pohotovost. Stávkovou pohotovostí se rozumí vážný signál, v
jehož rámci se uskutečňují opatření nezbytná pro vyhlášení stávky a současně se dále vedou jednání za účelem splnění konkrétních hospodářských a sociálních požadavků.

MPSV dne 1. 10. zaslalo do připomínkového řízení návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve
znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců. Požádali jsme MŠMT o další kolo vyjednávání. S ministrem jsme se sešli 3. 10., kdy
jsme si chtěli vyjasnit hlavní vlivy na rozpočet ministerstva školství na rok 2020. Opět jsme se neshodli na východiscích propočtů rozpočtu kapitoly školství. Pokud v roce 2019 dosáhne plat
pedagoga 38 200 Kč, navrhované průměrné zvýšení o 3600 Kč není 10 %. Ministr nově navrhl garanci úpravy tarifních platů pedagogů o 8 % v roce 2021 ze zvýšeného objemu na platy pro
pedagogické pracovníky o 9 % ve střednědobém výhledu. Na pozvání na jednání předsednictva odborového svazu 11. 10. ministr nereflektoval. Na jednání předsednictva jsme všechny návrhy
MŠMT projednali. Vzhledem k tomu, že kolegové z praxe vnímají již jako ústupek akceptaci 10 % místo 15 %, avizovali jsme připravenost porušit sociální smír a požádali jsme o jednání předsedu
vlády A. Babiše. O výsledcích jednání jsme ministra školství informovali dopisem. Ministrem tolik zdůrazňovanou garanci jsme odmítli, jelikož jde o vládní nařízení, které jako celek pouze ministr
školství nemůže dostatečně garantovat.

V úterý 15. 10. se konala konference Unie zaměstnavatelských svazů Školství 2020. Konference se zúčastnil premiér i ministr školství. Panu premiérovi bylo předáno stanovisko
zaměstnavatelů ve školství (viz příloha), kde je podpořen požadavek odborového svazu.

Předseda vlády A. Babiš potvrdil naši žádost o jednání, které se bude konat v pátek 25. 10. V pondělí 21. 10. proběhlo vypořádání připomínek k vládnímu nařízení o platech. Za ministerstvo
školství se bohužel žádný zástupce nezúčastnil. Zástupci odborů a zaměstnavatelů trvali na svém stanovisku. Vznikl tedy rozpor, který se bude se sociálními partnery vypořádávat na samostatném
jednání.

V tomto okamžiku se nejedná o žádné další navýšení finančních prostředků. Jde nám o realizaci slibů ve vládním prohlášení a využití navýšení objemu 10 % pro pedagogické pracovníky.
Přikládám naše vyjádření v připomínkovém řízení:

Stanovisko ČMOS pracovníků školství k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů 

ČMOS PŠ:

1) odmítá jako nepřijatelný návrh znění přílohy č. 4 k nařízení vlády, kde je stanovena stupnice platových tarifů pro pedagogické pracovníky,

2) požaduje stanovit stupnici platových tarifů pro pedagogické pracovníky tak, že všechny platové tarify dosud uvedené v příloze č. 5 k nařízení vlády budou zvýšeny o 10 %. 

Zdůvodnění: 

- Předpokládaný nárůst platů pedagogických pracovníků o 10 % v roce 2020 by měl být z významné části realizován zvýšením platových tarifů. Jejich výše je totiž rozhodujícím prvkem motivace
zájemců o povolání pedagoga a stabilizace pedagogů, kteří ve školství působí. Posílení platových tarifů je pro pedagogickou veřejnost garancí, že školství je vládní prioritou.

3. Ministr @ZaoralekLdnes na konferenci KULTURA 2020 diskutovalo aktuálních
tématech v oblasti…  seznam | nahoru
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- Navrhované rovnoměrně plošné zvýšení tarifů o 2 700 Kč představuje pro drtivou většinu pedagogů menší částku, než by činilo zvýšení o 10 %.

- Současnou podobu stupnice platových tarifů pro pedagogické pracovníky považuje ČMOS PS za deformovanou. Realizace předloženého návrhu by tento neuspokojivý stav dále zhoršila a
popírala by principy, na nichž je platový systém založen (třídění prací do platových tříd, kvantifikace jejich odstupňování, potřeba platové perspektivy na základě dosahované praxe atd.).

- V odůvodnění návrhu (část IV písm. A) jsou uvedena jeho východiska (jednání ministryně práce a sociálních věcí s ministryní financí a předsedou ČMKOS dne 9. 9. 2019, jednání 150. Plenární
schůze RHSD dne 16. 9. 2019). ČMOS PŠ však konstatuje, že průběžně trval na svém požadavku růstu platových tarifů o 10 %.

ČMOS PŠ očekává, že bude preferován požadavek převážné části pedagogů včetně ředitelů škol před subjektivním názorem ministra školství.

V Praze 21. 10. 2019
František Dobšík - předseda ČMOS PŠ

Zdroj: Dopis svazu poslankyním a poslancům

SEKCE: Kultura a vzdělávání

KLÍČOVÁ SLOVA:  unie (1x), zaměstnavatelských (1x), svazů (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

26.10.2019 (05:25:10) Internet UZS Ceskenovinky1.eu - Články Svetozár Plesník

Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Praha, 26. října 2019

Klesající prestiž neziskových organizací a s tím spojená menší ochota dárců a státu přispívat na jejich činnost může v budoucnu ohrozit poskytování řady důležitých veřejně prospěšných služeb.
Shodli se na tom zástupci servisních organizací na konferenci Neziskovky 2020 – trendy v neziskovém sektoru, kterou včera uspořádala Unie zaměstnavatelských svazů ČR ve spolupráci s
Asociací veřejně prospěšných organizací ČR pod záštitou zmocněnkyně pro lidská práva Heleny Válkové. Účastníci konference také upozornili, že verbální útoky na neziskové organizace ze
strany politiků, úředníků a dalších veřejně známých lidí vycházejí často z neznalosti fungování neziskového sektoru. Dopadají pak i na sociální služby a další organizace, které se například starají o
handicapované, pacienty s nejrůznějšími onemocněními, provozují hospice, pomáhají rodinám v těžkých situacích nebo organizují volnočasové aktivity pro děti.

Tématem konference byly také současné trendy, na které by se měly neziskové organizace zavčas připravit z hlediska svého vnitřního fungování i služeb, které poskytují svým klientům.

„Trápí mě, že mnoho lidí přestalo vidět ohromné množství práce, kterou v České republice odvádějí dobře fungující organizace, a to zdaleka nejen v sociálních službách. Ze své pozice
zmocněnkyně pro lidská práva udělám všechno pro to, aby se to změnilo a trend byl přesně opačný. Ráda bych, aby si lidé začali práce takových organizací a lidí v nich zaměstnaných opět
vážit a podporovat je. Jejich služby přece může potřebovat každý z nás,“ uvedla Helena Válková, zmocněnkyně pro lidská práva.

Podle Marka Šedivého, viceprezidenta pro neziskové organizace Unie zaměstnavatelských svazů, ale není prestiž zadarmo a samotné neziskové organizace se musí dívat dopředu a
přizpůsobovat se aktuálním trendům, které se dotýkají celé společnosti. „Konference dala příležitost například k debatě o stárnutí členské základny a zaměstnanců v servisních organizacích a
cestách, jak se s tímto trendem vypořádat. Otevřela současně důležitou otázku, jak se k neziskovým organizacím bude stavět dnešní mladá generace. Ukazuje se totiž, že mladí lidé jsou
ochotní na veřejně prospěšné aktivity přispívat, ve svých preferencích jsou ale stále flexibilnější, mimo jiné pod vlivem sociálních sítí, a jejich ochota spojit se s jednou organizací klesá,“ řekl
Šedivý s tím, že neziskové organizace musí takové trendy sledovat a včas se na ně připravit, například v oblasti fundraisingu a získávání dárců. „Každá změna je ale současně příležitostí, a proto
věřím, že to servisní neziskovky ustojí a využijí ve prospěch své práce a lidí, kterým pomáhají,“ řekl Šedivý, který je zároveň prezidentem spolupořadatele konference Asociace veřejně
prospěšných organizací ČR.

Unie zaměstnavatelských svazů ČR je jedním z největších zaměstnavatelských svazů v České republice. Sdružuje a zastupuje více než 12 000 organizací s více než 770 000 zaměstnanci.
Mezi všemi zaměstnavatelskými svazy má dominantní postavení v oblasti veřejných služeb, jako jsou zdravotnictví, sociální služby, školství, kultura, a neziskového sektoru s přesahem do
pojišťovnictví, finančních služeb, průmyslu, stavebnictví a veřejné správy. UZS ČR má také zastoupení v Radě pro hospodářskou a sociální dohodu (Tripartita) i ve většině tripartitních pracovních
týmů. Na úrovni EU spolupracuje se zaměstnavatelskými svazy a mezinárodní organizací na evropské úrovni European Federation for Services to Individuals (EFSI)

Asociace veřejně prospěšných organizací ČR  (AVPO ČR)  sdružuje organizace, které chtějí přispívat k vytváření transparentního, spolehlivého a moderního neziskového sektoru v České
republice. Prověřeným organizacím uděluje značku spolehlivosti, která prokazuje, že organizace funguje v souladu se svým posláním a dobře hospodaří se svěřenými prostředky. V současné
době AVPO ČR usiluje o změny v zákoně o veřejných sbírkách, které by omezily administrativu spojenou s jejich pořádáním.

www.avpo.cz, www.znacka-spolehlivosti.cz

Marek Šedivý

SEKCE: Zpravodajství

KLÍČOVÁ SLOVA:  unie (3x), zaměstnavatelských (3x), svazů (2x), uzs (1x), čr (1x)

Datum Kategorie Téma Zdroj Autor

23.10.2019
(09:04:27)

Tisk Prezident
UZS

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky - Sociální
služby

Mgr. Roman Varga ředitel Cheiron T, o. p.
s.

Otevřít originál | Otevřít detail

Neziskový sektor si na paškál bere kde kdo. Jednou jsme pračkou peněz, podruhé jenom vysáváme daňové poplatníky a nic neděláme, jindy zase děláme něco, co se někomu
nelíbí. Tentokrát se asi nelíbíme ministryni financí, protože na nás vymyslela novou fintu. Máme si naši činnost financovat nejdřív sami a až pak se nám možná proplatí. 

5. Veřejně prospěšné neziskovky potřebují více prestiže a schopnost reagovat
na aktuální trendy  seznam | nahoru

6. Zpětné proplácení projektů aneb Zas ten zlý nezisk  
seznam | nahoru
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Prý když se platí projekty dopředu, tak to stojí příliš mnoho peněz (stojí to peněz stejně, jen se vydávají v jiný čas). Nevím, jestli paní ministryně ví, jak celý neziskový sektor funguje, nebo se jen
zoufale snaží najít cashflow, když se ho kvůli nahodilé a nekoncepční štědrosti vlády nedostává. Doufám, že je to jen neznalost, a ne pokus o další oslabení pozice neziskového sektoru. Dnes
neziskový sektor funguje tak, že se snaží se svými nápady/projekty oslovit buďto veřejnost a soukromé nadace či nadační fondy, nebo dělá něco, na čem má zájem i stát/kraj/obec a neziskový
sektor pak vykonává činnost za ně. 

Zvláštní kapitolkou jsou ještě sociální služby, které z velké části poskytují právě neziskové organizace za obce, jež mají ze zákona povinnost zajistit dostupnost těchto služeb pro své občany.
Dosud většina dotací, příspěvků či grantů fungovala tak, že alespoň částečně činnost předfinancovala. Paní ministryně ovšem říká, že nyní by měly organizace neziskového sektoru nejdříve něco
odpracovat a pak se teprve uvidí, jestli jim bude něco proplaceno. Což by v praxi znamenalo si na to nejdříve půjčit. Ale od koho? Čím asi tak může nezisková organizace ručit? Některá svým
majetkem, většina však žádný nemá. Z čeho splatí úroky? Ještě jsem nikdy neviděl, že by úroky z úvěru mohly neziskové organizace splatit z grantu nebo příspěvku nadace. Nikdo takový náklad
neuznává a neproplácí. Máme tedy žádat veřejnost o dary, ze kterých budeme bankovním domům platit úroky? Nebo se na to máme prostě vykašlat a zabalit to? Myslíte, že když tu zbyde jen
státní a soukromý sektor, tak se najde někdo, kdo bude dělat všechno to, co nevydělává, ale přesto je to potřeba? A není náhodou třetí sektor / občanský sektor / neziskový sektor, či jak mu chcete
říkat, neodmyslitelnou součástí demokratických hodnot? Nerozumím nápadům ministryně financí, ale doufám, že je to jen zoufalý plán, jak ve státní kase udržet co možná nejdéle co nejvíce
peněz, a ne nějaký promyšlený tah, jak se svézt na vlně hloupé nenávisti k neziskovkám, která se na nás valí z hradu. 

Celou problematiku dobře ilustruje (a glosa vznikla právě v reakci na něj) rozhovor Českého rozhlasu s Jiřím Horeckým, prezidentem Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, který
můžete najít na webu radiozurnal.rozhlas.cz. 

Ještě jsem nikdy neviděl, že by úroky z úvěru mohly neziskové organizace splatit z grantu nebo příspěvku nadace. Nikdo takový náklad neuznává a neproplácí. 

1 Dvacet minut Radiožurnálu: Ministerstvo chce zrušit předběžné financování neziskových organizací, pro některé to může být likvidační, ze dne 13. 8. 2019, pozn. redakce
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V rámci navázání dlouhodobé spolupráce mezi Českou republikou a Izraelem v oblasti sociálních služeb navštívila v květnu Izrael česká delegace ve složení bývalá
místopředsedkyně vlády Běla Hejná, prezident APSS ČR, UZS ČR a EAN Jiří Horecký, ředitel hospodářské sekce UZS ČR Marcel Vavřík a já jako fotografka a dokumentátorka
celé cesty. Ve spolupráci s českou ambasádou v Izraeli, zejména její skvělou II. tajemnicí Veronikou Sidó, jež nás celou cestu doprovázela společně s Noam Levy Erez,
viceprezidentkou pro vztahy se zákazníky Social Export Israel, jsme měli možnost navštívit jak zařízení sociálních služeb, tak se seznámit s izraelským sociálním systémem a
potkat se s velvyslancem České republiky v Izraeli Martinem Stropnickým. 

Díky skvělé organizaci jsme měli možnost v Izraeli za pouhé dva dny navštívit několik opravdu inspirativních zařízení nejen sociálních služeb v Tel Avivu a Jeruzalému. Ačkoliv některé myšlenky
nelze v našem prostředí ze sociokulturních důvodů převzít (např. komunitní programy tak, jak fungují v Izraeli), další mohou být obrovskou inspirací, ať již na poli zapojování starších osob na trhu
práce, či podporování zaměstnávání osob s duševním onemocněním. I na poli výzkumu Alzheimerovy choroby a dalších demencí je Izrael na nesmírně vysoké úrovni. Jak jsem již zmínila v minulém
dílu, ačkoliv hrozba stárnutí populace není pro Izrael tak blízká a alarmující jako pro Českou republiku, aktivita, kterou vyvíjí Izrael směrem k prevenci budoucích problémů v tomto ohledu je
nesrovnatelně vyšší. A i kdyby větší aktivita byla to nejmenší, čím by se Česká republika od Izraele inspirovala, mělo by to smysl. 

Na následujících řádcích se dočtete informace o jednotlivých zařízeních/projektech, se kterými jsme měli možnost se v Izraeli setkat a jejichž zaměstnanci/ředitelé nám prezentovali svou práci s
nadšením, entuziazmem a očividným přesvědčením o tom, že jejich práce má smysl. 

JDC 

JDC je nevládní organizace, jež identifikuje potřeby jednotlivých skupin obyvatel a společně s partnery vyvíjí a nabízí široké spektrum vhodných sociálních programů a služeb. 

■ Podporující komunitní program fungu

je v Izraeli již 40 let, a to v současnosti ve více než 200 izraelských komunitách. Vyvinut byl s myšlenkou poskytovat seniorům služby a pomoc za účelem zlepšení kvality jejich života a umožnit jim
tak žít co nejdéle v jejich přirozeném, tedy domácím prostředí, a tím odložit co nejdéle jejich případnou institucionalizaci. Celý koncept jednotlivých komunit je založen na tzv. matce/otci komunity,
což je osoba, jež zajišťuje podporu a pomoc s každodenními činnostmi a pomáhá navazovat vztahy se členy komunity navzájem, pořádá kulturní akce apod. Dá se říci, že je určitým
prostředníkem/ mluvčím celé komunity. Mezi poskytované služby patří např. lékařský systém tísňového volání pomocí tlačítka, call centrum, které je k dispozici 24 hodin denně, konzultace s
lékařem nebo návštěvy doma apod. Výjimečnost komunitních programů je zejména v možnosti využití u obyvatel s různými sociodemografickými a zdravotními specifiky, což má právě v Izraeli v
souvislosti s míšením kultur velký význam. Komunity obvykle spojují osoby s podobnými kulturními či náboženskými hodnotami, které mezi sebou sdílejí, a jsou si tak velmi blízcí. Vzájemně se
podporují a obohacují komunitu svými schopnostmi. V případě, že se však nechtějí s ostatními lidmi příliš stýkat, rozhodně k tomu nejsou za každou cenu nuceni, jejich individualita je plně
respektována. 

7. Česko-izraelská spolupráce na poli sociálních služeb   
seznam | nahoru

5/7

https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MTUwNTA5MTEsInRodW1icyI6M30=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MTUwNTA5MTEsInRodW1icyI6Mn0=
https://www.maximusweb.cz/public/semantic/eyJ0aGVtZVBhZ2VJRCI6MTUwNTA5MTEsInRodW1icyI6MX0=
https://www.maximusweb.cz/public/original/15050911
https://www.maximusweb.cz/detail/clanku/15050911


■ Jednou ze součástí JDC je izraelský so

ciální výzkum s názvem Eshel, jehož úkolem je vytvářet komplexní možnosti řešení a odpovědí na výzvy, kterým izraelská společnost v oblasti stárnutí čelí. Program prevence demence a
kognitivního zhoršení je určen pro centra denní péče a místa setkávání seniorů. Nabízí například školení pro profesionální detekci prvních příznaků kognitivního postižení za účelem včasného
zapojení do komunit, jejichž cílem je zabránit dalšímu zhoršování těchto deficitů. Alzheimer centrum Ramat Gan (Lékařské centrum pro výzkum a terapii  Alzheimerovy choroby), Tel
Aviv 

Centrum Alzheimerovy choroby léčí stovky pacientů ročně, a to jak z hlediska dlouhodobé péče, tak v rámci svých diagnostických a poradenských služeb. Jeho jedinečnost spočívá v tom, že se
zaměřuje výlučně na poskytování služeb osobám trpícím Alzheimerovou chorobou a jinými chorobami souvisejícími s demencí. V současnosti je v Centru hospitalizováno cca 200 klientů, kterým
poskytuje péči na 140 zaměstnanců, každoročně je péče poskytována také klientům a jejich rodinám ambulantně. Ve středisku probíhají četné studie a spolupráce s univerzitními vědci, kteří se
věnují výzkumu a zlepšují kvalitu života a péče o pacienty. 

Právě v Centru Ramat Gan proběhlo setkání s velvyslancem České republiky v Izraeli Martinem Stropnickým o nastolení možné česko-izraelské spolupráce na poli sociálních služeb, které je velmi
nakloněn (a právě o česko-izraelské spolupráci bude další díl našeho seriálu). Současně se připojil ke společné prohlídce Ramat Ganu, kde nás provedl přímo výkonný ředitel Nitai Eliash.
Vehadarta 

Vehadarta je nestátní organizace, jejímž cílem je podporovat a posilovat postavení seniorů jako produktivních a velmi cenných členů izraelské společnosti. Jedním z těch nejdůležitějších cílů je
podpora zaměstnávání starších osob. Konkrétně projekt „Experience Required“, který byl založen za podpory Ministerstva pro sociální rovnost, je online platformou, která sdružuje zaměstnavatele
a zkušené zaměstnance, kteří mají zájem pracovat i v důchodovém věku. Oběma stranám poskytuje komplexní balíček služeb zaměřený na to, aby každé umístění bylo úspěšné a udržitelné. Cílem
platformy je přesvědčení, že každý, i starší člověk, má právo žít důstojně a sdílet svou moudrost a zkušenosti. Nutno podotknout, že na rozdíl od České republiky má Izrael poměrně velké procento
pracujících seniorů. 

Melabev 

Melabev jako poskytovatel sociálních služeb pečuje o osoby trpící demencí nebo Alzheimerovou chorobou a nabízí vhodnou komunitní péči. S 10 denními pečovatelskými centry v kombinaci s
inovativními léčebnými metodami zaměřenými na stimulaci osob s Alzheimerovou chorobou a zlepšení kvality jejich života má Melabev potenciál měnit mínění veřejnosti v oblasti vzdělávání s
ohledem na osoby s Alzheimerovou chorobou a nutností péče o tyto osoby vzhledem ke stárnutí populace. Každý rok poskytuje péči tisícům nemocných a jejich rodinám. 

Shekulo Tov 

„Re-book“ je obchod spadající pod Shekulo Tov, což je nevládní organizace, jež poskytuje pracovní rehabilitaci, podporuje zaměstnanost, volný čas a rekreaci více než 5 700 Izraelcům s
duševním onemocněním. Organizace funguje na základě obchodního modelu a svou činnost financuje skrze obchodní vztahy a dotace státu. Jejich přední rehabilitační platforma „Re-books“
pracuje výhradně s lidmi, kteří kvůli duševnímu zdraví mají problémy najít zaměstnání. „Re-book“ (označení pro použité knihy, jež se sbírají a posléze prodávají skrze distribuční kanály – web,
obchody s knihami a kavárny) jim poskytuje odbornou rehabilitaci, a tím možnost sociálního začlenění. To vše významně snižuje nejen riziko hospitalizace, ale i veřejné výdaje. Celých 25 %
uživatelů služeb Shekulo Tov se stane zaměstnanci na otevřeném trhu, na rozdíl od ostatních evropských zemí, kde se jedná pouze o 1 %. Shekulo Tov podporuje organizace po celém světě,
pomáhá s jejich začleňováním a spolupracuje s organizacemi ve Velké Británii, Německu, Číně nebo Arménii. 

Zajímavé odkazy: 

■ http://www2.jdc.org.il/he/eshel 
■ https://www.alzheimer.org.il/en/ 

■ https://darush-nisayon.org.il/ 
■ https://www.melabev.org.il/about/ 
■ https://s-tov.org/about/ 
■ https://www.health.gov.il/English/Pages/ 
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Otevřít originál | Otevřít detail | Přeložit článek

Legislativní rada vlády odmítla návrh nového zákona o hromadných žalobách. Její hlavní výhrada spočívá v tom, že by nepřispěl k ochraně spotřebitelů, ale k vytvoření výhodného byznysu pro
soukromé subjekty, které by investovaly do nákladných soudních sporů s velkými firmami.

Rada kritizuje i neprovázanost normy s českým právním řádem a také nedávným rozhodnutím Evropského parlamentu. Ministerstvo spravedlnosti, které předlohu vypracovalo, připomínky
analyzuje. Chce je probrat se členy rady a poté zapracovat do nového znění návrhu.

„Vydělávali by na tom takzvaní správci skupin žalujících, což mohou a nemusejí být advokáti. Návrh zákona nedává téměř žádné limity,“ řekl člen rady Bohumil Havel z Ústavu státu a práva
Akademie věd ČR. Podle něj by byli správci motivováni odměnou 25 procent ze žalované částky – podobně jako ve Spojených státech, a nikoliv zájmem spotřebitelů.

Navzdory mnoha výhradám, které se sešly už v mezirezortním připomínkovém řízení, ani současné znění normy nezabraňuje šikanózním žalobám. Tedy tomu, aby si jakýkoliv podnik účelově
vytvořil spolek, který by zažaloval konkurenci. Naopak smyslem připravované evropské směrnice je ochrana veřejného zájmu.

Některé členské země Evropské unie již zavedly reprezentativní žaloby, které mohou podávat jen neziskové organizace, renomovaná občanská sdružení nebo ombudsman.

„Třeba Německo schválilo úpravu, která spočívá v několika nových paragrafech,“ říká Havel. „Oproti tomu český návrh má na dvě stovky paragrafů. Je to vlastně rozsáhlý kodex, a nikoliv běžný
zákon,“ dodal s tím, že ochrana by navíc nebyla spotřebitelům nabízena, ale vnucována.

Výkonný ředitel Unie zaměstnavatelských svazů ČR Vít Jásek připomněl, že Evropský parlament už na jaře jasně doporučil, aby skupiny spotřebitelů nezastupovaly ad hoc zakládané
soukromé subjekty. Ministerstvo spravedlnosti to ale zcela ignoruje,“ podotkl.

Projednávání normy je nyní odloženo. Úřad Marie Benešové (ANO) má zapracovat komentáře legislativní rady a předložit nové znění předlohy. To by mělo být projednáváno na příštím zasedání
legislativní rady, které se uskuteční v dalších týdnech.

„Analyzujeme veškeré uplatněné připomínky. Tam, kde to bude možné, jim hodláme vyhovět,“ uvedl mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka.

Úpravy budou projednány se členy rady, kteří zákon napadají. „Tato neformální debata je důležitá, protože na radě nepanovala v řadě otázek shoda. Je proto nezbytné najít řešení, s nímž budou
souhlasit všechny strany,“ poznamenal Řepka.

Už původní návrh se setkal s výhradami jak právních expertů, tak mimo jiné Nejvyššího soudu, ministerstva financí nebo České národní banky.
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