Zpráva o činnosti Komise pro správu Podpůrného fondu v roce 2021
pro výroční konferenci svazu konanou 6. dubna 2022
-předkládá Jaroslav Škaloud, předseda Komise pro správu podpůrného fondu-

K 31. 12. 2021 bylo členy podpůrného fondu (dále PF) 18 základních organizací.
Pouze 3 z nich zatím nečerpaly žádnou podporu.
V průběhu let 2020 a 2021 po několika měsíčním jednání ukončila své členství v PF
bez udání důvodu základní organizace z Ústavu fyziky materiálů Brno. Přitom
v letech 1998 až 2007 obdržela pro své členy 4 podpory. Dále ukončily činnost 3 ZO,
které také byly členy podpůrného fondu, a to ZO Botanického ústavu, Kanceláře AV
a Orientálního ústavu. V září 2021 byla přijata nová ZO Ústavu duševního zdraví
a její zástupkyně projevila zájem, aby jejich ZO kromě členství v našem svazu, se
také stala členem PF. Zatím nerealizováno. Počet členských organizací v podpůrném
fondu a počet členů je uveden v samostatné tabulce.
Komise PF od 1.1. 2020 do 31.12. 2021 se sešla čtyřikrát a poskytla jednu podporu.
Od vzniku PF v roce 1991 komise PF realizovala 232 žádostí. Rok 2021 byl prvním
rokem od založení podpůrného fondu, kdy nebyla poskytnuta žádná podpora! Celkem
bylo členům podpůrného fondu vyplaceno 2 997 935 Kč. Přehled o poskytnutých
podporách je uvedený v tabulce na konci této zprávy.
V současné době podle kritérií schválených členy podpůrného fondu na konferenci
v roce 2019 bude maximální výše jednorázové podpory v roce 2022 zvýšena na
30 400 Kč.
Znovu, jako každoročně, připomínáme, že nejdůležitější je sledování sociální situace svých
členů ostatními členy odborové organizace. Mnohdy potřební se zdráhají z různých
společenských důvodů žádost podat. Často se obávají závisti okolních spolupracovníků. Někdy
si žádost o podporu nechávají až jako poslední možnost. K podání žádosti dojde až po důrazné
pomoci ostatních členů včetně výboru základní organizace. Proto jsme prováděli konzultační
a poradenskou činnost s členy výborů základních organizací, kde byla v průběhů let potřeba
podpor nejčastější.
Je také nutné věnovat pozornost i členům ZO důchodcům, kteří tvoří v PF 20 procent
členské základny. Současná inflace v základních a nezbytných komoditách dosahuje
až desítek procent. Týká se to hlavně potravin, bydlení, nákladů na teplo a energie. To
znamená, že ze současného důchodu většiny důchodců se dá pouze přežívat a ne žít.
Dojde-li v životě důchodců k nějaké neočekávané události, ať zdravotní či sociální,
tak je vlastními silami nejsou schopni řešit. Nezáleží, zda se jedná o nutný a finančně
náročný zákrok či léčbu, náhlou invaliditu, nebo havarijní situace v bydlení.
Přehled o hospodaření s prostředky podpůrného fondu v roce 2021 a rozpočet podpůrného
fondu na rok 2022 jsou součástí zprávy o hospodaření svazu.
Rád bych také poděkoval členům komise pí Adámkové, pí Hrachové, pí Malé a p. Šlechtovi za
práci v této komisi.

