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Prostějov kvůli chybám změní
systém udělování pokut za
rychlost

V Tanvaldu bude nový autobusový
terminál za 70 milionů korun

Sokolovu rostou pohledávky,
radnice zvažuje i vyškolení
exekutorů

Komín staré cihelny v Boskovicích
nezničí výbuch, ale stroj

Na náměstí Míru budou pokračovat
bleší trhy

O nemocenské dávky přišlo v 1.
čtvrtletí 621 lidí

Obce na Vsetínsku získaly více
než miliardu na stavbu kanalizace

Organizace pečující o rodiny s
postiženými dětmi dostanou
granty

V Olomouckém kraji se zvýšil
podíl lidí připojených na vodovod

Lidé v celé ČR mohou dnes
přispět koupí kvítku na boj s
rakovinou

[>> Další >>]

Financování sociální péče prý chce změnu, jinak nebude dost
peněz

Datum: 11. 5. 2010, 10.31, zdroj: ČTK, rubrika: Události

Brno --  Financování  sociální  péče,  kdy peníze na péči dostávají  v hotovosti přímo sami
potřební a stát výrazně nekontroluje jejich použití,  je dlouhodobě neudržitelné. V Brně to
dnes řekl za Asociaci krajů ČR náměstek karlovarského hejtmana Miloslav Čermák. Kraje,
jenž zřizují řadu domovů pro seniory i handicapované a řeší tam nedostatek peněz, chtějí
systém změnit.  O možnostech dnes 450 odborníků na  sociální  služby z různých oblastí
začalo diskutovat na konferenci v Brně.

Podle  Čermáka  se  díky  současnému systému rozevírají  nůžky  mezi  tím,  kolik  peněz stát  na
sociální péči vynakládá a kolik peněz se ve službách utratí.

Nemocní senioři a handicapovaní dostávají podle stupně potřebnosti 2000 Kč, 4000 Kč, 8000 Kč
nebo 12 000 Kč měsíčně. V roce 2007, kdy se systém zavedl, takto stát vynaložil 14,61 miliardy
korun. Loni to bylo 18,97 miliardy.

"ČR  je  jediná,  kde  příspěvek  žadatelé  dostávají  v hotovosti  na  ruku,  aniž  by  museli  příliš
prokazovat, za co peníze použijí. Je to hodně peněz, změnu systému se dá mnoho miliard ušetřit,"
řekl Jiří Horecký z Unie zaměstnavatelských svazů ČR. "Vidíme nejslabší stránku v prvním stupni,
který  je  nejméně odůvodněně využíván,"  připojil  se  náměstek  ministra  práce  a sociálních věcí
Marián Hošek.

Stát připravuje změnu zákona. Od roku 2011 by příjemci v nejnižším stupni měli hotově dostávat jen
polovinu peněz.  Zbytek v poukázkách,  které by použili k platbě za sociální služby u profesionálů.
Změna by se týkala jen lidí v regionech, kde jsou služby dostupné.

Velkou změnu systému sociální  péče plánují  úřady na rok 2012. Tehdy by sociální  služby měly
zcela přejít  pod kraje.  "Kraj zná lépe potřeby svého regionu," řekl Horecký.  "Vnímáme to jako
posun dopředu, ale zároveň se obáváme, aby bylo dost financí," dodal Čermák.
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Deník veřejné správy využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze
zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
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