
TÉMA: Domovům důchodců pomohou miliony z kraje,
nejistota trvá
Trutnov - Domovy důchodců a další sociální zařízení v regionu dostanou od Královéhradeckého kraje kvůli nečekanému
výpadku státní dotace padesátimilionový provozní příspěvek. Rozhodlo o tom poslední krajské zastupitelstvo. Zdejší
domovy pro seniory a ústavy sociální péče ale čelí vážným potížím.
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Kraj letos získá od ministerstva práce na svá pobytová zařízení 146 milionů korun, což je o 77,5 milionu méně než loni. I přes poskytnutý
krajský příspěvek tak v rozpočtech domovů a ústavů budou stále chybět miliony. „Dotace od kraje sociálním zařízením umožní překlenout to
nejhorší období. Předpokládáme, že ministerstvo práce a sociálních věcí nakonec ještě dotace navýší. Finance ale přijdou od státu nejdříve v
polovině roku,“ informoval hejtman Lubomír Franc. Do té doby se podle hejtmana mohou zdejší pobytová zařízení dostat do platební
neschopnosti.

V pilníkovském domově pro seniory letos mají ze zdrojů ministerstva práce a sociálních věcí dostat místo původních šesti jen dva miliony. A ani
snížený státní příspěvek ještě nedorazil. „Předpokládáme, že pokud dotace přijdou, do pololetí bychom měli vystačit z rezervního fondu, příjmů
od klientů a zdravotních pojišťoven. V pololetí už začnou být problémy,“ uvedl ředitel Vít Petira. Kvůli výpadku v rozpočtu museli dodavatele
požádat o odklad plateb na polovinu dubna. Pozastaveny jsou veškeré investice a také nákupy vybavení. „Mzdy jsme zatím žádným způsobem
neredukovali, to by bylo až krajní opatření,“ doplnil ředitel Petira.

Kritická situace je v Ústavu sociální péče Hajnice. Z potřebných dvaceti milionů mají dostat pouze šest. Finanční pomoc od kraje tak vítají.
„Není to ale systémové řešení. Od začátku roku jsme ještě nedostali ani korunu státní dotace, žijeme z rezerv. Ty jsou ale už na nule,
odkládáme také platby faktur,“ upozornila ředitelka hajnického ústavu Lenka Alešová.

Hajnický ústav by se tak už brzo mohl dostat do velkých problémů.

Ředitel Domova důchodců v Tmavém Dole Milan Čáp naproti tomu nevidí situaci nijak dramaticky. „Zatím nic nenasvědčuje tomu, že bychom
se měli potýkat s provozními potížemi. Pozdrželi jsme jen dočasně některé opravy. Naše klienty ani zaměstnance zmiňované problémy
neohrozí. Jde o celorepublikovou záležitost. Zájmy poskytovatelů sociálních služeb hájí na ministerstvu prezident asociace Jiří Horecký.
Pokračují i jednání ministerstva s krajem, zatím nejsme informováni, s jakým výsledkem,“ řekl Milan Čáp.
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