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V Praze dne 24. 3. 2020 
 
 
Vážený pane předsedo, 
 
obracím se na Vás jménem poskytovatelů sociálních služeb České republiky a jejich zaměstnanců, 
kteří se na mě zejména v posledních dnech obracejí s níže uvedeným podnětem a zpětnou vazbou. 
 
Poskytovatelé sociálních služeb a jejich zaměstnanci, pečovatelky, pečovatelé, sociální pracovníci, 
pracovníci v sociálních službách, ale i zdravotní sestry v sociálních službách jsou, jakož i řada dalších 
pracovníků, pod velikým tlakem. Snaží se každodenně zajišťovat pomoc, podporu a péči o ty 
nejzranitelnější a nejohroženější skupiny obyvatel naší země. Často ve velmi redukovaném počtu 
personálu, bez všech potřebných ochranných pomůcek a pod velikým tlakem. Téměř denně jsou tito 
zaměstnanci svědky tiskových konferencí vlády ČR, na kterých jednotliví členové vlády děkují 
zdravotnickým pracovníkům, policistům, vojákům, hasičům, pošťákům, ale ne zaměstnancům a 
pracovníkům v sociálních službách. Nejinak tomu bylo i ve Vašem včerejším proslovu k českému 
národu, který byl velmi pozitivně hodnocen. Poskytovatelé sociálních služeb a jejich zaměstnanci 
se na nás obracejí s posteskem, že jsou opomíjeni, nedoceněni a nikdo z vlády ČR si jejich 
výjimečného nasazení v těchto dnech nevšímá, nikdo ho nevnímá. 
 
Závěrem mi dovolte upozornit ještě na jednu skutečnost. S napětím a obavou sledujeme situace 
v italských, španělských a francouzských domovech pro seniory. V případě proniknutí viru COVID-19 
do těchto pobytových sociálních služeb vidíme v těchto zemích hrozné dopady. Počet infikovaných 
zaměstnanců a seniorů v mnoha desítkách, počet úmrtí v jednotkách desítek na každý „infikovaný“ 
domov pro seniory. Základním předpokladem, abychom i v České republice nebyli svědky těchto 
dopadů, je dostatek ochranných pomůcek (roušky, rukavice, dezinfekce apod.), který stále 
v sociálních službách nemáme. 
 
V úctě 
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