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Silný hlas hájící pracovníky v oblasti sociálních služeb po celé Evropě

EPSU je Evropská federace odborových svazů veřejných služeb. Sdružuje přes 50 odborových svazů zastu-
pujících stovky tisíc pracovníků z více než 45 zemí. 
Naše členské organizace spolupracují na formulování zásad, které mají dopad na pracovníky i na služby, které 
poskytují. 
Naším cílem je chránit a zlepšovat sociální služby v celé Evropě a pracovní podmínky zaměstnanců v tomto 
odvětví.
Sociální služby jsou služby veřejné – bez ohledu na to, jak a kdo je poskytuje. EPSU organizuje pracovníky ve 
veřejném, neziskovém i soukromém sektoru. 

Pokud váš svaz není členskou organizací EPSU, připojte se k nám a posilte hlas pracovníků v sociálních 
službách v celé Evropě. 
Pokud váš svaz již členem EPSU je, ujistěte se, že se aktivně zapojuje do práce EPSU, aby byl náš silný 
hlas slyšet ještě zřetelněji.
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Reakce na typické problémy

Sociální služby financované z veřejných rozpočtů jsou ohroženy různými formami liberalizace a marketizace, 
privatizací a partnerstvími veřejného a soukromého sektoru. 

Kampaně a průzkumy prováděné EPSU a jejími členskými organizacemi odhalují, že tyto procesy neje-
nom zhoršují kvalitu služeb, ale často selhávají i z hlediska efektivity nebo nákladů.

Rozpočtové škrty a snižování investic způsobují, že v dobách zvýšené poptávky jsou sociální služby v mnoha 
zemích pod tlakem. 

EPSU přesvědčivě argumentuje ve prospěch většího množství prostředků pro toto odvětví. Podpora 
kvalitních, dostupných a přijatelných sociálních služeb je nezbytnou investicí, která má jak hospodář-
ský, tak společenský přínos. 

V celé Evropě existují miliony sociálních pracovníků, kteří poskytují životně důležitou péči dětem, seniorům, 
zdravotně postiženým a dalším osobám s naléhavými potřebami – ať již doma, nebo v ústavech. Jejich práce 
(a to, čím přispívají společnosti) se podceňuje a je často velmi špatně honorována.

EPSU a její členské odborové svazy bojují za lepší mzdy a podmínky pracovníků v sektoru sociálních 
služeb, za vyšší počet a kvalitu kolektivních smluv, za řádné vzdělávání a profesní rozvoj.

Většinu pracovních sil v sociálních službách tvoří ženy. V mnoha zemích je v tomto odvětví neocenitelný rov-
něž přínos migrujících pracovníků.

Součástí veškeré práce EPSU je rovnost mužů a žen, která je klíčovým faktorem při činnosti EPSU v 
oblasti sociálních služeb. Iniciativy federace v oblasti migrace odhalily potřebu kroků hájících práva 
migrujících pracovníků. 
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Ovlivňování evropské politiky

Je životně důležité, aby odborové svazy měly v Evropské unii (EU) silný hlas. EU se stále více ujímá iniciativ, 
které mají dopad na sociální služby. Patří sem jednání o rámcích kvality a standardizaci, ale i o vlivech legis-
lativy EU a širších zásad EU na toto odvětví. 
EPSU zajišťuje, aby se informace od odborových svazů dostala až k evropským institucím:

Obchod Ochranu a regulaci sociálních služeb s celostátní působností ohrožují dohody TTIP (Transatlantické 
obchodní a investiční partnerství), CETA (Komplexní hospodářská a obchodní dohoda), TISA (Dohoda o ob-
chodu ve službách) a další obchodní dohody, o kterých EU jedná. 

EPSU vede kampaň zaměřenou na vyloučení sociálních a dalších veřejných služeb z těchto jednání.

Sociální investice Sociální investiční balíček (SIP) EU z roku 2013 identifikoval širokou škálu opatření, které 
je nutno přijmout v oblasti sociálních služeb.

EPSU ocenila hlavní argument tohoto balíčku, podle něhož jsou sociální výdaje investicí, nikoli nákla-
dem, a zdůraznila potřebu konkrétního sledování a rozvíjení návrhů.

Investiční plán EU schválilo návrh (Evropský fond pro strategické investice), který je součástí strategie ve-
doucí k zajištění udržitelného hospodářského oživení. 

EPSU intenzivně přesvědčuje ostatní nejen o tom, že sociální investice musejí být pro tuto iniciativu 
nejdůležitějším faktorem, ale také o tom, že by v tomto oživení měl být dán větší prostor veřejným in-
vesticím.
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Pracovní doba Evropská pravidla a soudní rozsudky ohledně pracovní doby poskytují ochranu, která může 
být obzvláště důležitá pro pracovníky v oblasti sociálních služeb.

V uplynulých 10 letech EPSU vedla kampaně, lobbovala a důsledně vyjednávala, aby ochránila předpi-
sy o pracovní době, zejména rozhodnutí o pracovní pohotovosti.

Rámec kvality a standardizace Evropská komise navrhla iniciativy, které by mohly mít dopad na sociální 
služby a pracovníky v tomto odvětví. 

Při těchto konzultacích představuje EPSU hlavní hlas odborových svazů. Zdůrazňuje potřebu chránit jak 
universální poskytování a kvalitu služeb, tak i práva a pracovní podmínky zaměstnanců v tomto sektoru.

Sociální dialog EPSU se v rámci Evropské unie stala uznávaným zástupcem odborů nemocnic a samo-
správy na místní a regionální úrovni v evropských výborech pro odvětvový sociální dialog. Také jsme se 
zapojili do iniciativ zkoumajících prostor pro sociální dialog v sociálních službách.
Na podnikové úrovni EPSU aktivně monitoruje angažovanost nadnárodních společností v sociálních služ-
bách a vyhlídky na ustavení evropských rad zaměstnanců.  
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Data z EU – 2008–2014
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* Z 8,448 miliónu na 9,967 miliónu
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Spolupráce

Zástupci členských organizací EPSU z celé Evropy se dvakrát za rok scházejí v pracovní skupině Sociální 
služby. Tato skupina sdružuje členské organizace, které jsou ustaveny v místních a regionálních samosprá-
vách, ve zdravotnictví a sociálních službách. 
Představuje hlavní fórum, jehož prostřednictvím EPSU koordinuje svou aktivitu v odvětví, jedná o problémech 
a poskytuje členským organizacím platformu pro projednávání jejich iniciativ, jejichž prostřednictvím budou 
hájit sociální služby a pracovníky v sociálních službách – pomocí vyjednávání, organizování, vedení kampaní 
a lobbování. 
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tematické priority

Dlouhodobá péče o seniory Změny v demografických strukturách jsou z velké části způsobeny prudkým 
nárůstem populace seniorů v Evropě. Služby v oblasti dlouhodobé péče jsou poskytovány jak ze strany zdra-
votních, tak sociálních služeb. 

EPSU bojuje proti všem druhům neformální péče a podporuje diskusi o vzrůstající poptávce po kvalit-
ních financovaných službách v oblasti ústavní a domácí péče a péče o zdravotně postižené.

Péče o děti EU stanovila již v roce 2002 cíle pro poskytování péče o děti (“barcelonské„cíle) a dává v rámci 
procesu Evropského semestru pro koordinaci zásad doporučení členským státům.

EPSU volá po důraznějších krocích a zvýšených veřejných investicích do péče o děti se záměrem 
zajistit, aby tyto cíle splnilo více zemí a aby následně mohly využívat hospodářské a sociální přínosy 
vyplývající z poskytování kvalitní péče o děti.

Osobní služby a služby pro domácnost šíří se po celé Evropě a mnohé z nich zahrnují i práce související 
s domácí péčí.

EPSU se této diskuse plně účastní a hledá způsoby, jak zlepšit kvalitu těchto prací a služeb. 
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Vzájemné předávání zkušeností

Členové EPSU se pravidelně informují o osvědčených postupech při organizování, náboru a vedení kampaní 
v oblasti sociálních služeb. Například prostřednictvím řady různých iniciativ se odborové svazy v Belgii, Velké 
Británii, Německu a Itálii aktivně podílely na zvýšení členské základny v oblasti péče o děti, zlepšení kvality 
práce v domácí péči, vyjednání lepších smluv pro pracovníky pečující o seniory a na řešení problémů, kterým 
čelilo velmi mnoho migrujících pracovníků zaměstnaných v sociálních službách. 
Toto je jen několik příkladů problematik, které v pracovní skupině Sociální služby projednáváme a o kterých 
prostřednictvím webu EPSU a zpravodaje informujeme členské organizace.
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O EPSU 

Členové EPSU poskytují životně důležité služby. Hluboce se zajímáme o naše společenství. Předáváme si 
informace a vyměňujeme si zkušenosti, abychom zlepšili kvalitu práce a služeb. Členské organizace EPSU 
spojují své síly, aby ovlivnily rozhodnutí našich zaměstnavatelů, vlád a evropských institucí. Jejich zásady totiž 
mají vliv na naše členy, pracovníky v sociálních službách, naše rodiny a naše společenství. Spolupracujeme, 
abychom se mobilizovali k akci a dosáhli změny. 
EPSU, Evropská federace svazů veřejných služeb, zastupuje osm milionů pracovníků veřejných služeb sdru-
žených v 265 svazech po celé Evropě. Je členem Evropské odborové konfederace (ETUC) a spolupracuje se 
svou globální sesterskou organizací, Internacionálou veřejných
služeb (PSI).
EPSU je hlasem pracovníků v oblasti sociálních služeb. Komunikuje s evropskými institucemi, jako je Evropská 
komise a Evropský parlament. EPSU a její členské svazy brání zájmy pracovníků v sociálních službách bez 
ohledu na to, zda jsou zaměstnanci ve veřejném, neziskovém nebo komerčním sektoru.







www.epsu.org

Chcete-li získat další informace o činnosti EPSU v oblasti sociálních služeb, kontaktujte nás:

EPSU. Rue Joseph II 40, B - 1000 Brussels, Belgie 
telefon: +32 (0) 2 250 10 80    

Fax: +32 (0) 2 250 10 99
epsu@epsu.org


