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Vážená paní náměstkyně  
Mgr. Kateřina Jirková 
Vážená paní ředitelka 

Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová 
Vážená paní vedoucí  

Mgr. Kristýna Jůzová Kotalová  
Vážená paní vedoucí 

JUDr. Zuzana Zárasová 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 

DS: sc9aavg   
 

Vážená paní náměstkyně, vážená paní ředitelko, vážené paní vedoucí oddělení, 

jménem vedení PKSPOD si dovoluji vyjádřit upřímnou radost z toho, jak aktuálně přistupuje vedení 

MPSV k výkonu SPOD v ČR, a především z toho, že svá slova dokládá i činy. Mimo jiné mám na mysli 

naplněný příslib MPSV o navýšení dotace pro pracovníky OSPOD a jejich metodické orgány na krajské 

úrovni, kteří byli a jsou aktivní v době nouzového stavu.  

PKSPOD vnímá velmi pozitivně, že PKSPOD byla přijata MPSV jako odborný partner, nejvíce si však 
ceníme toho, že v posledních měsících může každý řadový pracovník OSPOD naznat, že se přístup MPSV 
k SPOD celkově mění. Vnímáme operativní a aktivní komunikaci MPSV přes kraje přímo do základních 
OSPOD, vnímáme odbornou podporu i vůli o problémech diskutovat. Vnímáme, že pracovník OSPOD  
a jeho názor není pro MPSV jen hlasem nekompetentního lidu, ale je zvažován jako skutečný podnět 
odborníků, z každodenní reality výkonu SPOD.  

Chci Vám i Vašim kolegům, kteří na se na této změně podílí, za PKSPOD poděkovat.  

Pracovníci OSPODů pracují pro stát, vykonávají veřejnou správu v oblasti, která je velmi složitá a dotýká 

se nejcitlivějších oblastí v životě každého člověka. Chceme ji vykonávat řádně. Chceme ale také 

k někomu patřit a vědět, že máme svoji odbornou podporu i zastání. Finanční odměnu, kterou MPSV 

aktuálně na kraje a OSPODy zaslalo, vnímá PKSPOD nikoli jen jako odměnu za práci v nouzovém stavu, 

vážíme si jí především proto, že ji vnímáme jako jeden z více signálů MPSV, že s OSPODy nepohrdá, ale 

naopak zná jejich práci a počítá s nimi.  To je pro nás podstatná změna.  

Jsme připravení hájit zájmy nejen našich aktivních členů, ale celého oboru SPOD, protože si to zaslouží. 

OSPODy jsou pro stát dokonalou a zaručenou sociální sítí, která dosáhne do každého koutu naší země. 

Na OSPODech pracují dnes kvalifikovaní, většinou vysokoškolsky vzdělaní sociální pracovníci, na jejichž 

vzdělávání jsou kladeny nejvyšší požadavky, protože jsou sociálními pracovníky a současně úředníky. Je 

velmi náročné kombinovat postavení sociální pracovník versus úředník, výkon veřejné moci versus 

zaměstnanec samosprávného celku, podpora versus represivní možnosti vůči klientům. Trvá skutečně 

velmi dlouho, než se z kvalifikovaného sociálního pracovníka stane profesionální „OSPOďák“. 

Děkujeme za Vaše nasazení a nastavenou, či spíše obnovenou otevřenou komunikaci MPSV s OSPOD. 
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Přejeme Vám i v této hektické době pevné nervy, hodně zdraví, a požehnané prožití doby adventní  

a vánoční. 

 

S úctou    

 

Mgr. Jana Dvořáková 

               předsedkyně PKSPOD 
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