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Text návrhu 

1) Název projektu: 

 Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb 

2) Garant: 

 Mgr. Jaroslava Žůrková, DiS. 

3) Název zvoleného koncepčního dokumentu, do kterého by se měl výsledek promítnout: 

 Národní akční program BOZP 

4) Navrhované doplnění: 

 Doplnění Základní priority VII. Vzdělávání, osvěta a propagace v oblasti BOZP o nové prioritní 
opatření:  

o Zmapovat v současné době existující personální standardy sociální služby, vyhodnotit 
jejich relevanci a vytvořit funkční nástroj respektující již dosažené výsledky. 
Vytvořený personální standard pro bezpečnou práci je nutné verifikovat na 
dostatečném vzorku poskytovatelů a doplnit systémem permanentní evaluace - 
platnost standardu je ověřována v pravidelných cyklech, a to s ohledem na vývoj 
metod poskytované péče a zdokonalování dostupných asistivních technologií. 
Součástí procesu permanentní evaluace také bude hledání dalších vhodných 
ukazatelů, které je vhodné do evaluace zahrnout. 

 Zodpovědnost: VÚBP, v. v. i. 

 Spolupráce: MPSV, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 

 Termín: 31. prosince 2024 

 Doplnění Základní priority VII. Vzdělávání, osvěta a propagace v oblasti BOZP o nové prioritní 
opatření:  

o Provést studii trhu práce, potenciálu českého pracovního trhu a zahraničního 
pracovního trhu a jeho potenciálu pro růst kapacit sociálních služeb, a to 
kvantitativně i kvalitativně. 

 Zodpovědnost: VÚBP, v. v. i. 

 Spolupráce: MPSV, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 

 Termín: 31. prosince 2023 

 Doplnění Základní priority VII. Vzdělávání, osvěta a propagace v oblasti BOZP o nové prioritní 
opatření:  

o Zmapovat současný stav vstupní kvalifikace pracovníků v sociálních službách a 
potenciál na pracovním trhu k případnému zvýšení vstupní kvalifikace, s ohledem na 
mzdovou nabídku sociálních služeb. Zmapování mzdové hranice, za kterou by byly 
pracovní síly mimo segment sociálních služeb ochotny změnit zaměstnavatele do 
sociálních služeb. 

 Zodpovědnost: VÚBP, v. v. i. 

 Spolupráce: MPSV, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 

 Termín: 31. prosince 2024 

 Doplnění Základní priority VII. Vzdělávání, osvěta a propagace v oblasti BOZP o nové prioritní 
opatření:  
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o Zmapovat celkové současné pracovní podmínky v sociálních službách, které ovlivňují 
zájem o práci v tomto segmentu.   

 Zodpovědnost: VÚBP, v. v. i. 

 Spolupráce: MPSV, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 

 Termín: 31. prosince 2023 

5) Stručné zdůvodnění: 

 Zajištění kvalitní péče a ochrana zaměstnanců působících u poskytovatelů sociálních služeb 
jsou spojité nádoby, jež mimo jiné závisí na kvalitě personálu. Navržené priority tak mohou 
dopomoci při zlepšení stávajícího stavu. To by mělo vést k dalším dlouhodobým změnám ve 
zlepšování sociálních sužeb. 
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