
 

 Spalio 29 d.  

 

Pasaulinė veiksmų dėl priežiūros diena  
 

 

 

PSI rengia kampanijas ir organizuoja gerai finansuojamas 

kokybiškas viešąsias priežiūros sistemas, kurias teikia gerai 

apmokyti, apmokami ir remiami darbuotojai. 

 

Spalio 29 d. raginame jus imtis veiksmų savo šalyje, minint Pasaulinę 

veiksmų dėl priežiūros dieną, raginant jūsų vyriausybes investuoti į 

priežiūrą ir užtikrinti deramą darbą milijonams priežiūros darbuotojų.   

 

 

https://international.us15.list-manage.com/track/click?u=0e49960d12b29d61d9e588b2b&id=7d81a00747&e=b9c29e6124


 

Priežiūros darbuotojai susiduria su išnaudojimu, mažų garantijų darbu ir 

yra priversti išgyventi iš skurdo atlyginimų. Pragyvenimo išlaidų krizė dar 

labiau apsunkina daugelio priežiūros darbuotojų padėtį. Šiuo metu 

darbuotojams reikia gerokai padidinti darbo užmokestį, kad jis atitiktų 

didėjančias išlaidas maistui ir energijai. 

 

Slaugos darbuotojai turėjo pakankamai, užburtas nepakankamų 

darbuotojų ratas, o sąlygų pablogėjimas verčia tūkstančius žmonių 

neturėti kito pasirinkimo, kaip tik palikti sektorių. Negerindami priežiūros 

darbuotojų darbo užmokesčio, darbo sąlygų, darbdaviai tik dar labiau 
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pagilins darbo jėgos krizę ir apsunkins esamų darbuotojų galimybes teikti 

kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas paslaugų naudotojams. 

 

PSI padeda priežiūros darbuotojams, siekiant užtikrinti, kad jie būtų 

vertinami ir turėtų tai, ko jiems reikia, kad galėtų teikti kokybišką 

prieinamą priežiūrą, kurios reikia vartotojams. PSI ir toliau tiesiogiai 

bendradarbiaus su mūsų filialais, kuriems rūpi ši institucija, kad padidintų 

darbuotojų galią, kad būtų užtikrintos kolektyvinės derybos, išplėstos 

profesinių sąjungų teisės ir deramos darbo sąlygos, daroma įtaka vietos, 

regioninėms ir nacionalinėms vyriausybėms ir plečiama narystė 

profesinėse sąjungose. 

 

Ką galite padaryti: 

• Nusiųskite laišką savo atitinkamiems vyriausybės atstovams, 

ragindami juos nedelsiant imtis veiksmų investuojant į priežiūrą ir 

užtikrinant deramą darbą priežiūros darbuotojams. Atsisiųskite 

modelio raidę ("Word"). 

• Žiūrėkite ir bendrinkite toliau pateiktus vaizdo įrašus. 

• Atsisiųskite ir naršykite internete Socialinės priežiūros 

organizacijos propagavimo vadovą ir susijusią aktyvų darbo knygą. 

šiuo vadovu, skirtu profesinėms sąjungoms ir darbuotojoms 

moterims visame pasaulyje, siekiama, kad mūsų manifestas taptų 

profesinių sąjungų politinės veiklos vietos lygmeniu priemone.  

• Sužinokite daugiau mūsų tinklalapyje arba susisiekite su mūsų 

socialinės rūpybos organizatoriumi Huma Haq.  
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 Žiūrėkite vaizdo įrašus  

 

Priežiūros krizė: PSI atsakas  
 

 

Visame pasaulyje priežiūros darbuotojai susiduria su išnaudojimu, mažų 

garantijų darbu ir yra priversti išgyventi iš skurdžių atlyginimų.  

Kodėl? Todėl, kad mūsų priežiūros sistemos yra iš esmės nesubalansuotos, 

nelygios ir galiausiai netvarios. O dabar pragyvenimo išlaidų krizė viską 

dar labiau apsunkina. 

 

Mums reikia naujo priežiūros modelio, kuris leistų darbuotojams teikti 

kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. Štai kodėl "Public Services 

International" organizuojame su profesinėmis sąjungomis visame 

pasaulyje, kad iš priežiūros sektoriaus gautume pavojų ir pelną.  

Žiūrėkite ir bendrinkite toliau pateiktą vaizdo įrašą. 

 

  

 

Bendruomenės sveikatos darbas yra 

darbas!  
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Kaip ir daugelis priežiūros darbuotojų visame pasaulyje, bendruomenės 

sveikatos priežiūros darbuotojai (CHW) patiria nesaugumą, mažą 

atlyginimą ir nepripažįsta gyvybiškai svarbaus darbo, kurį jie atlieka. 

Išgirskite tiesiogiai iš jų apie jų kovą už formalizavimą ir padorų darbą. 

Sužinokite daugiau čia.  

 

  

 

Su PSI susijusių sąjungų laimėjimas 

Australijoje: pagyvenusių žmonių 

priežiūros sektoriaus reformos  
 

PSI filialai Australijoje jau seniai agituoja ir organizuoja labai reikalingas 

reformas pagyvenusių žmonių priežiūros sektoriuje, kuris yra per daug 

apkrautas ir nepakankamai aprūpintas. 

 

Šią savaitę Australijos vyriausybė priėmė naują teisės aktą, reikalaujantį, 

kad registruota slaugytoja būtų visose įstaigose 24 valandas per parą, 7 

dienas per savaitę, įpareigodama minimalų priežiūros personalo protokolą 

ir skaidrumą bei atskaitomybę už viešąjį finansavimą. Visi reikalavimai, 
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kuriuos kelia profesinės sąjungos, atstovaujančios vyresnio amžiaus 

priežiūros sektoriaus darbuotojams. Shaye Candish, generalinis 

sekretorius iš Naujojo Pietų Velso slaugos ir akušerijos asociacijos - PSI 

filialo-  kalbėjo mūsų naujausioje internetinių seminarų serijoje apie 

ilgalaikės priežiūros krizę. Žiūrėkite žemiau esantį vaizdo įrašą ir tiesiogiai iš 

Shaye išgirskite, kaip sąjungos veiksmai paskatino Australijos vyriausybę 

įsipareigoti reformuoti pagyvenusių žmonių priežiūros sektorių. 

 

Mes tikimės ir toliau solidarizuotis su pagyvenusiais priežiūros 

darbuotojais Australijoje, siekdami užtikrinti, kad sektorius būtų valdomas 

kaip viešoji gėrybė ir kad mes gautume pelną iš priežiūros. 

 

 

 

 Propagavimo vadovas  
  

Reaguodama į priežiūros krizę, "Public Services International" (PSI) 

daugiausia dėmesio skyrė požiūrio į priežiūrą perkėlimui nuo 

dominuojančio požiūrio ("priežiūros ekonomikos") prie socialinės 

priežiūros organizavimo (SOC). Šiuo propagavimo vadovu ir jį lydinčiu 
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veiklos darbaknygiu, kuris buvo išleistas šiandien, siekiama padėti 

profesinėms sąjungoms ir darbuotojoms moterims visame pasaulyje, kad 

mūsų priežiūros manifestas taptų profesinių sąjungų politinės veiklos 

priemone vietos lygmeniu, siekiant atkurti socialinę priežiūros 

organizaciją naujam modeliui, pagal kurį rūpinimasis žmonėmis yra 

svarbesnis už rūpinimąsi pelnu. 

 

Naršykite vadovą internete ir atsisiųskite PDF failus.  

 

 

 

 

 

 

 

 Daugiau informacijos 
  

 

Peržiūrėkite mūsų naują tinklalapį apie priežiūrą: https://psishort.link/Care 

sujungia pasaulinį priežiūros darbuotojų ir paslaugų darbą ir išteklius 

arba susisiekite su PSI socialinės priežiūros organizatoriumi Huma Haqu 

dėl huma.haq@world-psi.org.  
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