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O spalovnu odpadu na Vysočině
stojí Jihlava, Žďár n. S. i Třebíč
Pardubický kraj jako první ruší
proplácení poplatků v nemocnicích
Posázaví chce přilákat
návštěvníky na trať Posázavského
Pacifiku
Spolumajitelka pozemku pod D11
Štrosová souhlasí s výměnou
V Nebanicích začala stavba
dalších úseků cyklostezky podél
Ohře
H. Brod loni hospodařil s
přebytkem 49 milionů korun
Děti ze strakonických škol vytvořily
nový rekord, spojily mosty
Svátky Labe chtějí zájemcům
ukázat krásy řeky i Polabí
Lidé v N. Heřminovech se mohli
seznámit s rozvojem obce
[>> Další >>]

Praha -- Internetová aplikace pro statistický sběr dat o sociálních službách má problémy.
Data do ní má do dnešní půlnoci dodat 2163 poskytovatelů sociálních služeb, například
domovů pro postižené či pečovatelské služby. Krátce po poledni však tuto svou povinnost
splnilo pouze 1426. ČTK to sdělilo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV).
Podle provozovatelů zařízení sociálních služeb je chyba na straně ministerstva. "Samotná webová
aplikace IS OK Systém byla zpřístupněna dne 4. května a požadovaná data musí být odeslána do
31. května," stěžoval si počátkem května ministrovi práce a sociálních věcí Petru Šimerkovi
prezident Asociací poskytovatelů sociálních služeb (APSS) Jiří Horecký. Rozsah dodávaných
informací byl navíc letos výrazně rozšířen.
Podle stížností, které mezi sociálními zařízeními kolovaly, má mezi dodávanými informacemi být
například rozsah poskytování jednotlivých činností během dne, dojezdová vzdálenost v kilometrech
do zaměstnání u zaměstnanců nebo bývalých zaměstnanců či údaje o nadmořské výšce při
poskytování terénních služeb. Tyto a mnoho dalších údajů se však nikdy neshromažďovaly.
"Krátký časový úsek k zadání těchto dat vede také ke skutečnosti, že poskytovatelé jsou prakticky
na celý měsíc nuceni vyčlenit pro tento úkol kvalifikované pracovníky na úkor kvality a kapacity
služby," konstatoval Horecký. Situaci podle něj navíc komplikovala nemožnost exportu
elektronických dat ze programů, které sociální zařízení využívají, do aplikace.
Třetina zařízení sociálních služeb, které doposud data nedodala, to podle něj nestihnou včas
dodat. "U některých jsou to data, která nikdy nesbírala a nebyla zvyklá sbírat," řekl ČTK Horecký.
Problémem ovšem je, že data podle zákona dodat musí, jinak jim hrozí pokuta až 50 000 Kč.
"Krajské úřady proto v nejbližší době dostanou z MPSV metodické doporučení, jak postupovat vůči
poskytovatelům sociálních služeb, kteří nestihnou statistický výkaz odeslat," sdělila ČTK mluvčí
MPSV Štěpánka Filipová. Doporučení bude v tom směru, aby krajské úřady upustily od sankce
tam, kde poskytovatel chtěl výkaz odeslat, ale z objektivních důvodů se mu to nepodařilo. Záležet
ovšem bude na krajských úřadech, zda sankci uloží, či ne.
Pokud navíc poskytovatelé sociálních služeb do stanoveného data nestihnou výkaz odeslat,
aplikace jim v následujících dnech neumožní přihlásit se a výkaz se zpožděním poslat. MPSV jim
proto doporučilo, aby vyplnili a odeslali aspoň ty údaje, které znají.
Pavel Cechl mkv
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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