
EVROPSKÝ HLAS
ZAMĚSTNAVATELŮ

V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH



Kdo jsou Zaměstnavatelé v sociálních 
službách?

Federace evropských zaměstnavatelů v sociálních služ-
bách představuje hlas zaměstnavatelů na poli sociálních 
služeb na evropské úrovni.

Zaměstnavatelé v sociálních službách patří dnes v Evropě 
k nejvýznamnějším tvůrcům pracovních míst. Výrazně se 
také podílíme na evropském hospodářství a hrajeme klíčo-
vou roli v implementaci Evropského pilíře sociálních práv. 

K našim cílům patří:

Posilovat pozici zaměstnavatelů v sociálních služ-
bách na evropské i národní úrovni.

Ovlivňovat evropskou legislativu, konkrétně pro-
střednictvím struktur Evropského sociálního dia-
logu.

Stanovit společný postoj našich členů a vyjed-
návat s evropskými odborovými organizacemi 
zastupujícími sociální pracovníky, aby tak bylo za-
jištěno poskytování kvalitních služeb a vytváření 
kvalitních pracovních míst.

Podporovat výměnu poznatků o osvědčených po-
stupech.

a dalším vyloučeným a znevýhodněným osobám

Dětem
Lidem se zdravotním 
omezením

Starším 
lidem

Sociální služby chápeme jako soubor služeb poskytujících 
veškerou péči a podporu zejména:



Proč Evropa?

Evropská unie má rostoucí vliv na rozvoj sociálních služeb v 
Evropě prostřednictvím 

Evropského 
sociálního dialogu

Proč Evropský sociální dialog?

Evropské smlouvy udělují zvláštní sta-
tus uznaným sociálním partnerům 
(zástupcům zaměstnavatelů a za-
městnanců) a umožňují jim podílet se 
na řízení Evropské unie a definování 
Evropských sociálních standardů, pro-
střednictvím dialogu jak v rámci odvět-
ví, tak mezi odvětvími.

Uznaní sociální partneři jsou na úrovni 
Evropské unie oprávnění „k exkluziv-
ním konzultacím o návrzích z oblasti 
zaměstnání a sociální politiky“ (Článek 
154 SFEU). Tento status jim dává v pří-
padě zájmu také příležitost spoluutvá-
řet evropskou legislativu (Článek 155 
SFEU).

Proč zaměstnavatelé 
v sociálních službách?

Pokud chcete mít na evropské úrovni 
silnější hlas, pokud chcete mít zastou-
pení ve strukturách sociálního dialogu 
pro sociální služby, pokud chcete spo-
lupracovat se zaměstnavateli  v sociál-
ních službách z ostatních zemí, potom 
jsou tu zaměstnavatelé v sociálních 
službách i pro vás!

Legislativy Evropských 
fondů

Strategické 
vize

Federace evropských zaměstnavatelů v sociálních službách
může být vaším hlasem na evropské úrovni
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