DOPIS

Pomoc sociálním službám
Olomouc 20. 3. 2020

Milé studentky a studenti,
v pondělí 16. 3. 2020 jsme vás oslovili pokynem v souvislosti s výkonem pracovní povinnosti. Děkuji vám za
vaši registraci v databázi krajského úřadu. Aktuálně je ovšem situace taková, že krajské úřady jsou přetížené,
přitom potřeba poskytovatelů je mnohde velmi akutní. S Krajským úřadem Olomouckého kraje jsme se tedy
dohodli na zrychleném postupu: Pakliže Vás poskytovatelé osloví přímo, protože vás znají, mají na vás
kontakt např. z doby, kdy jste u nich vykonávali praxi, můžete se s nimi dohodnout přímo, nemusíte čekat na
nařízení práce krajským úřadem. Pokud vy sami víte, že je třeba někde pomoci, můžete se sami nabídnout. I
touto cestou lze realizovat pracovní povinnost. Má to ale dvě podmínky: 1. práce musí být vykonávána u
poskytovatele sociálních služeb a 2. musí to být z důvodu koronavirové pandemie (tudíž důvodem nemůže
být nedostatek pracovníků vzniklý z jiného důvodu). To, že tímto způsobem jste si dojednali práci, oznamte
bezodkladně nám (studijni@caritas-vos.cz) a na krajský úřad. To je podmínkou, aby vás kraj mohl zařadit do
režimu nařízené práce. Jste-li z jiného, než Olomouckého kraje, budeme postupovat stejně, nicméně místní
krajský úřad budeme kontaktovat až v případě potřeby. Pokud nemáte povědomí o aktuálních potřebách
poskytovatelů sociálních služeb, ale jste ochotni pomoci, příp. i v rámci dobrovolnické práce, sledujte webové
stránky školy. Na http://www.caritas-vos.cz/cz/aktualni-poptavka budeme zveřejňovat požadavky
konkrétních pracovišť. Souhrnné informace budou též na školním facebooku.
Předem vám moc děkuji za ochotu. Ještě před pár dny jsme ve škole diskutovali o příležitostech a výzvách,
nyní nastal čas činů.
Přeji vám i vašim blízkým hodně síly, odvahy, trpělivosti, ale také vědomí smyslu a naděje.
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