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UspokojenUspokojeníí potpotřřeb pracovneb pracovnííkkůů: ze : ze 
zadzadáánníí standardstandardůů kvality MPSVkvality MPSV

�� Struktura, poStruktura, poččet pracovnet pracovnííkkůů i jejich i jejich 
vzdvzděělláánníí a dovednosti odpova dovednosti odpovíídajdajíí potpotřřebebáám m 
uužživatelivatelůů sluslužžeb a umoeb a umožňžňujujíí naplnaplňňovováánníí
standardstandardůů kvality socikvality sociáálnlníí sluslužžby. Novby. Novíí
pracovnpracovnííci jsou zaci jsou zašškoleni.koleni.

�� VedenVedeníí zazařříízenzeníí zajizajiššťťuje pracovnuje pracovnííkkůům m 
podmpodmíínky pro výkon kvalitnnky pro výkon kvalitníí prprááce, ce, 
stanovstanovíí a zpa zpřříístupstupňňuje pravidla pro jejich uje pravidla pro jejich 
prprááci.ci.



UspokojenUspokojeníí potpotřřeb pracovneb pracovnííkkůů: ze : ze 
zadzadáánníí standardstandardůů kvality MPSV (2)kvality MPSV (2)

�� ZaZařříízenzeníí zajizajiššťťuje profesnuje profesníí rozvoj rozvoj 
pracovnpracovníích týmch týmůů a jednotlivých a jednotlivých 
pracovnpracovnííkkůů, jejich dovednost, jejich dovednostíí
a schopnosta schopnostíí potpotřřebných pro splnebných pro splněěnníí
veveřřejných zejných záávazkvazkůů zazařříízenzeníí i osobni osobníích cch cííllůů
uužživatelivatelůů sluslužžeb.eb.

�� ZaZařříízenzeníí mmáá vypracovaný a uplatvypracovaný a uplatňňovaný ovaný 
systsystéém ocem oceňňovováánníí pracovnpracovnííkkůů, a to nejen , a to nejen 
finanfinanččnníí odmodměěnou, ale i jinými zpnou, ale i jinými způůsoby soby 
(pochvala, zvy(pochvala, zvyššovováánníí kvalifikace, atd.).kvalifikace, atd.).



UspokojenUspokojeníí potpotřřeb pracovneb pracovnííkkůů: ze : ze 
zadzadáánníí standardstandardůů kvality RVKPP kvality RVKPP 

(1)(1)

�� 7. ZAM7. ZAMĚĚSTNANCI, DALSTNANCI, DALŠÍŠÍ VZDVZDĚĚLLÁÁVVÁÁNNÍÍ, SUPERVIZE, SUPERVIZE

�� 7.1 Ka7.1 Kažždý zamdý zaměěstnanec mstnanec máá smlouvu a platový výmsmlouvu a platový výměěr podle r podle 
platných prplatných práávnvníích pch přředpisedpisůů. Je pou. Je pouččen o bezpeen o bezpeččnosti prnosti prááce ce 
a ma máá jasnjasněě stanovenou  pracovnstanovenou  pracovníí nnááplplňň..

�� 7.2 Organizace m7.2 Organizace máá jasnjasněě definovandefinovanáá pravidla pro npravidla pro náábor, bor, 
výbvýběěr a odmr a odměňěňovováánníí zamzaměěstnancstnancůů a  pro zama  pro zaměěstnstnáávváánníí
pracovnpracovnííkkůů ss ppřředchozedchozíími nebo soumi nebo souččasnými problasnými probléémy my 
ss drogami a alkoholem. Totdrogami a alkoholem. Totééžž se týkse týkáá externistexternistůů a a 
dobrovolných pracovndobrovolných pracovnííkkůů. . 

�� 7.3 Je zaji7.3 Je zajiššttěěna prevence pracovnna prevence pracovníích rizik.ch rizik.
�� 7.4 Je zaji7.4 Je zajiššttěěna  znalost a dodrna  znalost a dodržžovováánníí eticketickéého kodexu.ho kodexu.



UspokojenUspokojeníí potpotřřeb pracovneb pracovnííkkůů: ze : ze 
zadzadáánníí standardstandardůů kvality RVKPP kvality RVKPP 

(2)(2)
�� 7.5 V7.5 V personpersonáálnlníí agendagenděě se dokumentujse dokumentujíí ppřříípady porupady poruššeneníí

prprááv pacienta/klienta zamv pacienta/klienta zaměěstnancem a pstnancem a přřijatijatáá opatopatřřeneníí. . 

�� 7.6 Specializovan7.6 Specializovanáá ppééčče (le (léékakařřskskáá, psychologick, psychologickáá, , 
psychoterapeutickpsychoterapeutickáá, soci, sociáálnlníí, výchovn, výchovnáá apod.) je vapod.) je vžždy dy 
provprováádděěna personna personáálem slem s ppřřííslusluššnou kvalifikacnou kvalifikacíí a a 
osvosvěěddččeneníím.m.

�� 7.7 Organizace m7.7 Organizace máá ppíísemnsemněě zpracovaný postup pzpracovaný postup přři pi přřijijíímmáánníí
a  za  záácviku  novcviku  novéého zamho zaměěstnance vstnance vččetnetněě zajizajiššttěěnníí jeho jeho 
vzdvzděělláávváánníí vv rozsahu potrozsahu potřřebnebnéém pro kvalifikovaný pracovnm pro kvalifikovaný pracovníí
výkon.výkon.

�� 7.8 Zam7.8 Zaměěstnanci majstnanci majíí rovný provný přříístup kstup k daldalšíšímu vzdmu vzděělláávváánníí..



UspokojenUspokojeníí potpotřřeb pracovneb pracovnííkkůů: ze : ze 
zadzadáánníí standardstandardůů kvality RVKPP kvality RVKPP 

(3)(3)

�� 7.9 Pravideln7.9 Pravidelnéé vzdvzděělláávváánníí zamzaměěstnancstnancůů se realizuje na se realizuje na 
podkladpodkladěě analýzy jejich znalostanalýzy jejich znalostíí, dovednost, dovednostíí a schopnosta schopnostíí, , 
podle individupodle individuáálnlníích vzdch vzděělláávacvacíích plch pláánnůů a vzda vzděělláávacvacíího ho 
programu organizace. Totprogramu organizace. Totééžž se týkse týkáá dobrovolných dobrovolných 
pracovnpracovnííkkůů..

�� 7.10 Zam7.10 Zaměěstnanec mstnanec máá ppřřííleležžitost pravidelnitost pravidelněě projednprojednáávat  vat  
svoji odbornou karisvoji odbornou kariééru, vru, vččetnetněě daldalšíšího vzdho vzděělláávváánníí, se svým , se svým 
zamzaměěstnavatelem, resp.odborným vedoucstnavatelem, resp.odborným vedoucíím/managerem. m/managerem. 

�� 7.11 Zam7.11 Zaměěstnanci jsou na pracovistnanci jsou na pracoviššti pravidelnti pravidelněě
supervidovsupervidovááni odborným vedoucni odborným vedoucíím, pm, přříípadnpadněě povpověřěřeným eným 
pracovnpracovnííkem skem s potpotřřebnou kvalifikacebnou kvalifikacíí,  s,  s ccíílem zabezpelem zabezpeččit it 
kvalitu poskytovaných slukvalitu poskytovaných služžeb. Toteb. Totééžž se týkse týkáá dobrovolných dobrovolných 
pracovnpracovnííkkůů.  .  



UspokojenUspokojeníí potpotřřeb pracovneb pracovnííkkůů: ze : ze 
zadzadáánníí standardstandardůů kvality RVKPP kvality RVKPP 

(4)(4)

�� 7.12 Zam7.12 Zaměěstnanci majstnanci majíí rovný provný přříístup stup 
kk vnvněějjšíší supervizisupervizi……..

�� 7.13. Vn7.13. Vněějjšíší supervize si klade za csupervize si klade za cííl l 
dosadosažženeníí sprspráávnvnéé odbornodbornéé praxe praxe 
odpovodpovíídajdajííccíí standardstandardůům a je zamm a je zaměřěřena na ena na 
tyto oblasti:  (a) vtyto oblasti:  (a) věědomosti, metody domosti, metody 
intervence, praktickintervence, praktickéé dovednosti, (b) dovednosti, (b) 
postoje zampostoje zaměěstnance a  pochopenstnance a  pochopeníí jeho jeho 
profesionprofesionáálnlníí role, (c) fungovrole, (c) fungováánníí týmu. týmu. 



PPééčče o pracovne o pracovnííky ky –– zadzadáánníí v  v  
popožžadovaných zpradovaných zpráávváách o realizaci ch o realizaci 

sluslužžby ?by ?
�� Vývoj aktivit realizovaných vVývoj aktivit realizovaných v rráámci mci 

projektu, jejich obsah a pprojektu, jejich obsah a přříípadnpadnéé zmzměěny ny 
vv prprůůbběěhu rokuhu roku

�� Vývoj a pVývoj a přříípadnpadnéé zmzměěny cny cíílovlovéé populacepopulace
�� Tým Tým –– zmzměěny vny v personpersonáálnlníím obsazenm obsazeníí, , 

vzdvzděělláávváánníí, supervize, st, supervize, stáážžee
�� ZpZpůůsob hodnocensob hodnoceníí úúspspěěššnosti projektunosti projektu
�� Statistika projektuStatistika projektu (v(vččetnetněě tabulek 3 tabulek 3 –– 19 19 

v pv přřííloze)loze) a interpretace statistických a interpretace statistických 
úúdajdajůů (zejm(zejmééna nna náárrůůst st čči pokles klienti pokles klientůů a a 
výkonvýkonůů ve srovnve srovnáánníí ss rokem 2005)rokem 2005)

�� KritickKritickéé zhodnocenzhodnoceníí rozvoje projektu, rozvoje projektu, 
dosadosažženeníí ccííllůů

�� Popis spoluprPopis spoluprááce se zace se zařříízenzeníími vmi v ssííti pti pééčče o e o 
uužživatele drogivatele drog



Na co se zapomNa co se zapomíínnáá??
……..Registrace britských sociRegistrace britských sociáálnlníích pracovnch pracovnííkkůů (z r.2004)(z r.2004)

1.dubna 2005 za1.dubna 2005 začčne pro britskne pro britskéé socisociáálnlníí pracovnpracovnííky novky nováá
ééra: aby mohli vykonra: aby mohli vykonáávat svvat svéé povolpovoláánníí, mus, musíí u pu přřííslusluššnnéého ho 
úúřřadu zadu zíískat registraci. skat registraci. ŽŽáádost o ni obsahuje ndost o ni obsahuje něěkolik deskolik desíítek tek 
stran, provstran, prověřěřuje pracovnuje pracovnííkovo vzdkovo vzděělláánníí, zku, zkuššenosti a enosti a 
dovednosti a platdovednosti a platíí se za ni tse za ni třřicet liber. icet liber. ÚÚspspěěššnníí žžadateladateléé
zzíískajskajíí ččasovasověě omezenou registraci a ocitnou se ve omezenou registraci a ocitnou se ve 
veveřřejnejnéém registru socim registru sociáálnlníích pracovnch pracovnííkkůů. . 
CCíílem je zarulem je zaruččit odbornost pracovnit odbornost pracovnííkkůů a zvýa zvýššit it 
ddůůvvěěryhodnost vysmryhodnost vysmíívanvanéé a zatracovana zatracovanéé profese. Zprofese. Záájem jem 
samotných socisamotných sociáálnlníích pracovnch pracovnííkkůů zzíískat registraci ovskat registraci ovššem em 
nenneníí takový, jak si autotakový, jak si autořři novi novéého systho systéému pmu přředstavovali: edstavovali: 
jeješšttěě v listopadu 2004 o ni v listopadu 2004 o ni žžáádala pouze mendala pouze menššina ina 
dosavadndosavadníích pracovnch pracovnííkkůů, schv, schváálenleníí registrace pregistrace přřitom trvitom trváá i i 
nněěkolik mkolik měěssííccůů…………



Je kontrola a podpora vyvJe kontrola a podpora vyváážženenáá
–– ve vztahu k pracovnve vztahu k pracovnííkovi jako kovi jako 
pompomááhajhajííccíímu profesionmu profesionáálovi?lovi?



MoMožžnnéé zdroje inspirace pro zdroje inspirace pro řřííddííccíí
pracovnpracovnííky? (1)ky? (1)

�� PrPrááva pacientva pacientůů ČČRR
�� 1. Pacient m1. Pacient máá prpráávo na vo na ohleduplnou odbornouohleduplnou odbornou zdravotnickou zdravotnickou 

ppééčči provi prováádděěnou nou ss porozumporozuměěnníím kvalifikovanými pracovnm kvalifikovanými pracovnííkyky. . 
�� 2. Pacient m2. Pacient máá prpráávo znvo znáát jmt jmééno lno léékakařře ae a daldalšíších zdravotnických ch zdravotnických 

pracovnpracovnííkkůů, kte, kteřříí ho oho oššetetřřujujíí. M. Máá prpráávo vo žžáádat soukromdat soukromíí aa sluslužžby by 
ppřřimiměřěřenenéé momožžnostem nostem úústavustavu, jako, jakožž ii momožžnost dennnost denněě se se 
stýkat se stýkat se ččleny svleny svéé rodiny rodiny čči si s ppřřááteli. Omezenteli. Omezeníí takovtakovééhoto hoto 
zpzpůůsobu (tzv. kontinusobu (tzv. kontinuáálnlníích) nch) náávvššttěěv mv můžůže být provedeno pouze e být provedeno pouze 
ze zze záávavažžných dných důůvodvodůů. . 

�� 3. Pacient m3. Pacient máá prpráávo zvo zíískat od svskat od svéého lho léékakařře e úúdaje potdaje potřřebnebnéé
kk tomutomu, aby mohl p, aby mohl přřed zahed zaháájenjeníím kam kažžddéého dalho dalšíšího novho novéého ho 
diagnostickdiagnostickéého ho čči terapeuticki terapeutickéého postupu ho postupu zasvzasvěěcenceněě
rozhodnoutrozhodnout, zda s, zda s nníím souhlasm souhlasíí. Vyjma p. Vyjma přříípadpadůů akutnakutníího ho 
ohroohrožženeníí mmáá být být nnááleležžititěě informovinformováán on o ppřříípadných rizicpadných rizicííchch, , 
kterkteráá jsou sjsou s uvedeným postupem spojena. Pokud existuje iuvedeným postupem spojena. Pokud existuje i vvííce ce 
alternativnalternativníích postupch postupůů nebo pokud pacient vynebo pokud pacient vyžžaduje informace aduje informace 
oo llééččebných alternativebných alternativáách, mch, máá na seznna seznáámenmeníí ss nimi prnimi práávo. Mvo. Máá
rovnrovněžěž prpráávo znvo znáát jmt jmééna osob, kterna osob, kteréé se na nich se na nich úúččastnastníí. . 



MoMožžnnéé zdroje inspirace? (2)zdroje inspirace? (2)
�� 4. Pacient m4. Pacient máá vv rozsahu, který povoluje zrozsahu, který povoluje záákon, prkon, práávo odmvo odmíítnout tnout 

llééččbu abu a mmáá být soubýt souččasnasněě informovinformováán on o zdravotnzdravotníích dch důůsledcsledcíích ch 
svsvéého rozhodnutho rozhodnutíí. . 

�� 5. V5. V prprůůbběěhu ambulantnhu ambulantníího iho i nemocninemocniččnníího vyho vyššetetřřeneníí, o, oššetetřřeneníí
aa llééččby mby máá nemocný prnemocný práávo na to, aby byly vvo na to, aby byly v souvislosti s souvislosti s 
programem lprogramem lééččby brby bráány maximny maximáálnlníí ohledy na jeho soukromohledy na jeho soukromíí
aa stud. stud. Rozbory jeho pRozbory jeho přříípadu, konzultace apadu, konzultace a llééččba jsou vba jsou věěccíí
ddůůvvěěrnou arnou a musmusíí být provedena diskrbýt provedena diskréétntněě. P. Přříítomnost osob, tomnost osob, 
kterkteréé nejsou na lnejsou na lééččbběě ppřříímo zmo zúúččastnastněěny, musny, musíí odsouhlasit odsouhlasit 
nemocný, anemocný, a to ito i ve fakultnve fakultníích zach zařříízenzeníích, pokud si tyto osoby ch, pokud si tyto osoby 
nemocný snemocný sáám nevybral. m nevybral. 

�� 6. Pacient 6. Pacient mmáá prpráávo ovo oččekekáávat, vat, žže vee vešškerkeréé zprzpráávy avy a zzááznamyznamy
týkajtýkajííccíí se jehose jeho llééččby jsou by jsou povapovažžovováány za dny za důůvvěěrnrnéé. Ochrana . Ochrana 
informacinformacíí oo nemocnnemocnéém musm musíí být zajibýt zajiššttěěna ina i v pv přříípadech padech 
popoččíítataččovovéého zpracovho zpracováánníí. . 

�� 7. Pacient m7. Pacient máá prpráávo ovo oččekekáávat, vat, žže nemocnice muse nemocnice musíí podle svých podle svých 
momožžnostnostíí ppřřimiměřěřeným zpeným způůsobem vyhovsobem vyhověět pacientovým t pacientovým 
žžáádostemdostem oo poskytovposkytováánníí ppééčče ve v mmíířře odpove odpovíídajdajííccíí povaze povaze 
onemocnonemocněěnníí. Je. Je--li to nutnli to nutnéé, m, můžůže být pacient pe být pacient přřededáán jinn jinéému mu 
llééččebnebnéému mu úústavu, pstavu, přříípadnpadněě tam ptam přřevezen po tevezen po téé, kdy, kdyžž mu bylo mu bylo 
poskytnuto poskytnuto úúplnplnéé zdzdůůvodnvodněěnníí aa informace oinformace o nezbytnosti tohoto nezbytnosti tohoto 
ppřřededáánníí aa ostatnostatníích alternativch alternativáách, kterch, kteréé ppřři tom existuji tom existujíí. Instituce, . Instituce, 
kterkteráá mmáá nemocnnemocnéého pho přřevzevzíít do svt do svéé ppééčče, muse, musíí ppřřeklad nejprve eklad nejprve 
schvschváálit. lit. 



MoMožžnnéé zdroje inspirace? (3)zdroje inspirace? (3)
�� 8. Pacient m8. Pacient máá prpráávo ovo oččekekáávat, vat, žže jeho le jeho lééččba ba bude vedena sbude vedena s ppřřimiměřěřenou enou 

kontinuitoukontinuitou. M. Máá prpráávo vvo věědděět pt přředem, jacedem, jacíí lléékakařři, vi, v jakých ordinajakých ordinaččnníích ch 
hodinhodináách ach a na jakna jakéém mm mííststěě jsou mu kjsou mu k dispozici. Po propudispozici. Po propuššttěěnníí mmáá prpráávo vo 
ooččekekáávat, vat, žže nemocnice ure nemocnice urččíí postup, jpostup, jíímmžž bude jeho lbude jeho léékakařř pokrapokraččovat ovat 
vv informacinformacíích och o tom, jaktom, jakáá bude jeho dalbude jeho dalšíší ppééčče. e. 

�� 9. Pacient m9. Pacient máá prpráávo na vo na podrobnpodrobnéé aa jemu srozumitelnjemu srozumitelnéé vysvvysvěětlentleníí
vv ppřříípadpaděě, , žže se e se lléékakařř rozhodl krozhodl k nestandardnnestandardníímu postupu mu postupu čči i 
experimentuexperimentu. P. Píísemný vsemný věědomý souhlas nemocndomý souhlas nemocnéého je podmho je podmíínkou nkou 
kk zahzaháájenjeníí neterapeutickneterapeutickéého i terapeutickho i terapeutickéého výzkumu. Pacient mho výzkumu. Pacient můžůže e 
kdykoliv, akdykoliv, a to bez uvedento bez uvedeníí ddůůvodu, zvodu, z experimentu odstoupit, kdyexperimentu odstoupit, kdyžž byl byl 
poupouččen o pen o přříípadných zdravotnpadných zdravotníích dch důůsledcsledcíích takovch takovéého rozhodnutho rozhodnutíí..

�� 10. Nemocný 10. Nemocný vv zzáávvěěruru žživota mivota máá prpráávo vo na citlivou pna citlivou pééččii vvššech ech 
zdravotnzdravotnííkkůů, kte, kteřříí musmusíí respektovat jeho prespektovat jeho přřáánníí, pokud tato nejsou , pokud tato nejsou 
vv rozporu srozporu s platnými zplatnými záákony. kony. 

�� 11. Pacient 11. Pacient mmáá prpráávo avo a povinnost znpovinnost znáát at a řříídit se platným dit se platným řřáádemdem
zdravotnickzdravotnickéé instituceinstituce, kde se l, kde se lééččíí (tzv. nemocni(tzv. nemocniččnníí řřáád). Pacient d). Pacient mmáá
prpráávo kontrolovat svvo kontrolovat svůůj j úúččet aet a vyvyžžadovat odadovat odůůvodnvodněěnníí jeho polojeho položžekek
bez ohledu na to, kým je bez ohledu na to, kým je úúččet placen. et placen. 

�� Etický kodex "PrEtický kodex "Prááva pacientva pacientůů" navrhla, po p" navrhla, po přřipomipomíínkovnkovéém m řříízenzeníí
definitivndefinitivněě formulovala aformulovala a schvschváálila Centrlila Centráálnlníí eticketickáá komise Ministerstva komise Ministerstva 
zdravotnictvzdravotnictvíí ČČeskeskéé Republiky. Tato prRepubliky. Tato prááva pacientva pacientůů jsou prohljsou prohlášášenenáá za za 
platnplatnáá za dnem 25.za dnem 25.úúnora 1992nora 1992



Kdo a jak se starKdo a jak se staráá o pracovno pracovnííky?ky?

�� ststáát, samosprt, samosprááva, legislativa? va, legislativa? 
�� odborovodborováá hnuthnutíí??
�� A.N.O., sekce, jinA.N.O., sekce, jinéé oborovoborovéé organizace organizace ––
ČČAS,AS,……??

�� management organizace ?management organizace ?
�� týmy samy?týmy samy?
�� jednotlivci sami o sebe?jednotlivci sami o sebe?
�� supervize?supervize?
�� jsou daljsou dalšíší zdroje?zdroje?



1. Co jsou re1. Co jsou reáálnlnéé zisky pracovnzisky pracovnííkkůů
ttěěchto sluchto služžeb?eb?

�� V souvislosti s pracV souvislosti s pracíí pro klienty pro klienty –– rrůůst st 
a vývoja vývoj…….?.?

�� ČČáástesteččnněě reflektovanreflektovanéé zisky zisky 
(stimulace, struktura, pozice)(stimulace, struktura, pozice)……??

�� VýdVýděělek?lek?
�� KariKariéérnrníí perspektiva?perspektiva?
�� OsobnOsobníí zajzajíímavmaváá zkuzkuššenost?enost?



2. Jak2. Jakáá je jejich profesionje jejich profesionáálnlníí
identita a perspektiva?identita a perspektiva?

�� Jsem Jsem „„KontakKontakťťáák, terk, terééňňáákk““, , „„dděělláám v m v 
SanSanááčči, Laxusu, podanorui, Laxusu, podanoruččáák a dalk a další“ší“, , 
adiktolog, pracovnadiktolog, pracovníík HR, socik HR, sociáálnlníí
pracovnpracovníík, poradcek, poradce……. . -- a kdo jea kdo ješšttěě??

�� Exkluzivita zaplacena otExkluzivita zaplacena otááččivými dveivými dveřřmi?mi?
�� MoMožžnnéé postupy v rpostupy v ráámci karimci kariéérnrníího rho růůstu v stu v 
organizaci?organizaci?

�� Uplatnitelnost jinde?Uplatnitelnost jinde?



3. Jak3. Jakáá je jejich profesnje jejich profesníí a lidska lidskáá
ppřřííprava?prava?

�� OsobnOsobníí uužživatelskivatelskáá zkuzkuššenost X enost X 
profese?profese?

�� Nutnost akademickNutnost akademickéé prprůůpravy pravy 
(soci(sociáálnlněě--zdravotnický obor)?zdravotnický obor)?

�� PotPotřřeba veba věěttšíšího podho podíílu prakticklu praktickéé
výuky?výuky?

�� Jak souvisJak souvisíí zpzpůůsob psob přříípravy se pravy se 
spokojenostspokojenostíí v prv prááci?ci?



4. Baz4. Bazáálnlníí jistoty jistoty –– „„v kolika v kolika 
úúvazcvazcíích do letoch do letoššnníího roku, v jakho roku, v jakéé

sestavsestavěě““??

�� Stabilita financovStabilita financováánníí –– výkonový výkonový 
model x vemodel x veřřejný zejný záávazek?vazek?

�� MinimMinimáálnlníí ssííťť –– optimoptimáálnlníí ssííťť??



NNáámměěty pro ty pro řřeeššeneníí nevyvnevyváážženosti:enosti:

�� NeformNeformáálnlníí ccíílenlenáá a a úúččinninnáá ččinnost innost 
odborodborůů/oborových organizac/oborových organizacíí

�� Revize Revize –– rozrozšíšířřeneníí standardstandardůů pro pro 
management organizacmanagement organizacíí poskytujposkytujííccíích ch 
tyto slutyto služžbyby

�� Pokrok v ohraniPokrok v ohraniččeneníí profese, pprofese, přříípravpravěě
na ni, podpora na ni, podpora identityidentity



NNáámměěty pro ty pro řřeeššeneníí nevyvnevyváážženosti:enosti:

�� Rozvoj pracovnRozvoj pracovníích strategich strategiíí v praxi v praxi ––
hledhledáánníí nových parametrnových parametrůů úúspspěěchu chu 
prprááce  ce  

�� Programy pProgramy pééčče o pracovne o pracovnííkyky
�� Podpora racionPodpora racionáálnlníí mzdovmzdovéé politiky politiky 
organizacorganizacíí –– stabilita a pstabilita a přřimiměřěřenost enost 
financovfinancováánníí



DDěěkuji za pozornost.kuji za pozornost.

ÚÚspspěěchy v roce 2008!chy v roce 2008!


