
T ábor - Do sociálních služeb se vrací jen
zhruba třetina příspěvků na péči, které

dostávají zdravotně postižení právě na úhradu
služeb. Provozovatelé zařízení proto chtějí změnu
ve vyplácení dávek, například elektronicky nebo
formou poukázek, řekl dnes novinářům prezident
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří
Horecký. Stát loni na příspěvky vydal 18,5 miliardy
korun, jejich příjemci ale do sociální sféry vrátili jen
sedm miliard.

"Lidé příspěvek na péči vnímají nikoliv, že by si za
něj měli kupovat služby, nebo to dělají jen tak
symbolicky, ale jako spíše odškodnění za svůj
zdravotní stav," vysvětlil Horecký. Zdůraznil také,
že část peněz, která se nevrací do systému
sociálních služeb, lidé s handicapem dávají svým
blízkým na domácí ošetřování. Největší část
peněz je podle něj vynaložena pro skupiny lidí s
nejmenším postižením, kteří jsou schopni se o
sebe postarat víceméně sami.

Podle ministra práce a sociálních věcí Petra
Šimerky se do sociální péče vrací málo peněz
hlavně kvůli neinformovanosti lidí, kteří příspěvky
pobírají. "Radikálního řešení bych se obával,
protože při takových těch drsných řezech to
odnesou i ti, kteří jsou poctiví," řekl Šimerka.
Podle něj by více pomohla informační kampaň.

"My se domníváme, že by to vyřešilo zavedení
takzvaného nepeněžního plnění, to znamená
formou elektronického plnění nebo formou
poukázek," uvedl Horecký. Dodal, že situace je ale
problematická a musí ji vyřešit politici. "Přece
jenom se jedná třeba o 250.000 voličů, kteří na to
můžou nějakým způsobem zareagovat," dodal
Horecký.

Kontroly využití příspěvků by měly provádět úřady
v pověřených obcích. "Úřady ale nemají takový
počet lidí, aby byly schopny toto zkontrolovat. A
pokud i zkontrolují a zjistí, že peníze nejsou využity
správně, jsou stejně bezzubé, protože v realitě je
řízení o vrácení příspěvků na péči iluzorní," řekla
náměstkyně jihočeského hejtmana pro sociální
péči Ivana Stráská.

Změna ve vyplácení příspěvků by mohla pomoci
vyřešit složitou situaci v sociálních službách, jimž
kvůli škrtům v rozpočtu oproti letošku budou příští
rok chybět téměř čtyři miliardy. V rozpočtu jsou
pro ně vyčleněny tři miliardy korun. Zvláště
neziskovým organizacím proto hrozí kolaps.
Pobytové služby, jako jsou domovy důchodců či
ústavy sociální péče, mají jako zřizovatele kraje či
obce, kteří svá zařízení podrží, dodal Horecký.

Stát už jednou podmínky u sociální dávek zpřísnil.
Od 1. ledna příštího roku vejdou v platnost změny,
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které zavádí novela zákona o sociálních službách.
Jedním z jejích cílů je právě zamezit zneužívání
příspěvků. Žadatelé o příspěvek budou mít
povinnost uvést, kdo a jak jim bude péči
poskytovat, jinak na něj nebudou mít nárok.
Změněna bude částečně také forma vyplácení
příspěvku. Nejnižší příspěvek vyplácený ve výši
2000 korun měsíčně již někteří příjemci nebudou
dostávat celý v hotovosti, polovinu částky získají
ve formě poukázek na sociální služby. Zpřísnění
pravidel se bude týkat lidí, kteří sice mají v okolí
svého bydliště dostupnou sociální službu, ale
nevyužívají ji. Naopak celých 2000 korun budou
dostávat ti, kteří službu využívají nebo o které se
stará rodina.

Ministerstvo práce a sociálních věcí původně
navrhovalo zavedení ještě přísnějších podmínek
pro udělení nejnižšího příspěvku, v hotovosti
chtělo vyplácet jen 800 korun a v poukázkách
1200 korun. Proti se ale postavili zejména levicoví
poslanci.
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