Praha, 7. května 2020

Zaměstnanci v sociálních službách dostanou
desetitisícové odměny. Návrh ministryně Jany Maláčové
schválila vláda
Vláda dnes (7. května) schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí
Jany Maláčové (ČSSD) na mimořádné odměny pro zaměstnance v sociálních
službách. Ti, kteří se po dobu krize starali o seniory a zdravotně postižené nakažené
koronavirem, mohou dostat odměny až 40 tisíc Kč za měsíc. Na desetitisícové
odměny ale dosáhnou i zaměstnanci zařízení, do kterých infekce nepronikla.
Odměny dostane až 144 tisíc zaměstnanců v sociálních službách.
„Zaměstnanci v sociálních službách jsou pro mě hrdinové dnešní doby. V krizi obětovali
své pohodlí a riskovali svoje zdraví, aby byli po ruce těm, kteří je nejvíce potřebují. Slova
obdivu a díků ale nestačí. Byl nejvyšší čas ocenit nezměrnou vytrvalost zaměstnanců
v sociálních službách i finančně,“ komentovala ministryně práce Jana Maláčová schválení
svého návrhu.
Jak se bude odměňovat?
Dotace ve výši 5,2 mld. korun půjde na všechny zaměstnance v sociálních službách,
kromě zdravotnických pracovníků, které nelze touto dotací vyplatit (gesce Ministerstva
zdravotnictví). Oceněni budou nejen pracovníci v přímé péči, ale i ostatní zaměstnanci
sociálních služeb, kteří pomáhali zajistit fungování zařízení. Tedy kuchaři, uklízeči, nebo
údržbáři apod. Odměny dostanou pracovníci zařízení, kde se vyskytla infekce COVID-19,
ale také zaměstnanci zařízení, do kterých koronavirus nepronikl. Nutno dodat, že mnohdy
právě díky zvýšenému úsilí těchto pracovníků.
Přímá péče (pečovatelé)
hrubá mzda
Zařízení s COVID
Zařízení bez
COVID

Ostatní (kuchaři, uklízeči,
údržbáři)
hrubá mzda
40.000 Kč/měsíčně
20.000 Kč/měsíčně
235 Kč/hodina
115 Kč/hodina
10.000 Kč/měsíčně
59 Kč/hodina

Všichni poskytovatelé sociálních služeb v ČR budou moci žádat o dotaci na odměny pro
své zaměstnance za období od 13. března do 31. května. Na tyto prémie bude vyčleněno
přes 5,2 mld. Kč. O dotaci si však mohou zažádat nejdříve od 21. 5. 2020. Podle zákona
poté musí být dotační titul zveřejněn po dobu alespoň 30 dní. Veškeré informace budou
dostupné na webu ministerstva. MPSV maximálně urychlí výplatu dotace tak,
aby ji poskytovatelé obdrželi do poloviny července tohoto roku.
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