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Monitoring médií
O sociální služby se musí více starat kraje
17.1.2009
Pražský deník
Proč dá ministerstvo práce a sociálních věcí z balíku dotací méně peněz zrovna na sociální ústavy?

Nebylo záměrem ministerstva práce a sociálních věcí snižovat ten objem. Tak to dopadlo při schvalování rozpočtu.
Jinak považujeme za nutné v první řadě podpořit oblast bezplatných sociálních služeb, které nemohou pobírat
úhrady od klientů, a také oblast terénních a sociálních služeb. Ty jsou poddimenzované. Rezidenční zařízení
obhospodařují pouze výraznou menšinu klientů sociálních služeb. U nás například příspěvky na péči pobírá 240
tisíc lidí. Přitom v domovech pro seniory případně v ústavech sociální péče pro dospělé je zhruba jenom 35 tisíc
lidí, kteří pobírají příspěvek na péči, čili kteří vyžadují sociální péči.
Budou ale domovy důchodců letos situaci zvládat?
Musím zdůraznit, že vůči domovům pro seniory hrají velmi výraznou úlohu kraje. Ty jsou jejich zřizovateli, musí
tedy růst jejich spoluzodpovědnost. Není možné, aby jejich zařízení byla kompletně financována ze státního
rozpočtu. A jak se ukazuje, kraje dokážou plýtvat finančními prostředky třeba tak, že platí poplatky za pacienty v
krajských nemocnicích. Tak ať mi neříkají, že nejsou schopné silněji subvencovat i své poskytovatele sociálních
služeb.
To lze interpretovat i jako nátlak na kraje po politickém přebarvení...
Vůbec ne. Návrh rozpočtu byl schvalován, když ještě nebyly formovány žádné krajské koalice a kdy nebylo jasné,
jestli k něčemu podobnému dojde.
Pobytové sociální služby tedy na pomoc ministerstva budou čekat marně?
My samozřejmě budeme hledat cesty, jak dotace do sociálních služeb navýšit. Koneckonců i v loňském roce jsme
dali větší objem dotací, než jaký byl schválen ze státního rozpočtu. Nemohu vyloučit, že k tomuto kroku dojde i v
letošním roce.
Z jakých zdrojů?
Primárně z rozpočtové kapitoly ministerstva práce a sociálních věcí. Budeme hledat i jiné finanční zdroje.
--Graf - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČEKÁ TĚŽKÝ ROK
Ústavy dostanou o miliardy méně
- ze státního rozpočtu půjde letos do sociálních služeb o dvě miliardy korun méně než loni
- snížená částka se bude týkat zejména pobytových služeb - domovy důchodců, ústavy pro zdravotně postižené,
domovy se zvláštním režimem
- loni byla dotace na tyto služby od 80 do 160 tisíc korun na lůžko, pro letošek po snížení dotací se předpokládá
částka 40 až 60 tisíc korun
- sdružení Soužití 2000 z Mikulovic na Jesenicku dostalo polovinu žádané částky na péči o desítky seniorů, už nyní
tu museli zrušit chráněné bydlení, osobní asistenci i službu pro matky s dětmi
- jihočeský Domov pro seniory Dobrá Voda dostal z požadovaných 30 milionů korun na letošek jen 13,5 milionu, s
tím domov vystačí jen do pololetí, pak chystá provoz zavřít
Seniorských domovů i lůžek přibylo

22.1.2009 7:42

Helpnet - Monitoring médií

2z2

http://www.helpnet.cz/monitoring-medii/23675-3/o-socialni-sluzby-se...

lůžka
2000 338
2001 346
2002 354
2003 369
2004 383
2005 380
2006 390
domovy
2000 36˙662
2001 36˙612
2002 37˙686
2003 39˙331
2004 38˙875
2005 38˙023
2006 38˙672
Je jasné, že bude docházet i ke snižování kvality poskytovaných služeb, která s výší finančních prostředků přímo
souvisí.
Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
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