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Neschopenek kvůli úrazům přibylo, průměrná délka nemoci klesla

Seznam nemocí z povolání se nejspíš rozšíří, bude zahrnovat i rakovinu plic

Zařízení sociální služby se bojí o svou existenci, opět dostala nižší dotace

Sociální služby si za příspěvek na péči neplatí dvě třetiny
lidí
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Podíl postižených a seniorů, kteří si za příspěvek na péči neplatí žádnou sociální službu, postupně klesá. I tak si ale opatrování od

registrovaných poskytovatelů za peníze od státu nepořizují zhruba dvě třetiny příjemců dávky. Na konferenci o financování

sociálních služeb to dnes řekl ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí Ladislav Průša. Ministr práce Jaromír Drábek

(TOP 09) uvedl, že se ministerstvo snaží „nastavení příspěvků napravit“.

Příspěvek na sociální péči často slouží k platbě jiných výdajů

„Klíčový je poznatek, že řada příjemců příspěvku na péči ho nevyužívá k tomu, k čemu je určen. Hradí z něj náklady za léky,

dopravu a další věci,“ uvedl Průša. Stát loni vyplatil na příspěvcích na péči 18,24 miliardy korun. Dávku poskytuje handicapovaným

či seniorům podle jejich závislosti na pomoci. Zaplatit si za ni mají potřebné opatrování doma či v nějakém zařízení. Příspěvky patří

ke zdrojům financí sociálních služeb. Další peníze mají ze státních dotací, od krajů, měst a obcí, od zdravotních pojišťoven i z

peněženek klientů. Poskytovatelé služeb si stěžují na nedostatek prostředků. Někteří kvůli tomu museli svou nabídku pomoci buď

omezit, či dokonce zrušit. 

Před pěti lety žádnou z registrovaných služeb podle Průši nevyužívalo přes 78 procent příjemců příspěvku. Do roku 2010 jejich

podíl klesl na 69 procent. Klientů přibylo všem typům poskytovatelů. V domovech a ústavech si v roce 2010 péči hradilo přes 18

procent lidí, v roce 2007 to bylo 14 procent. Ambulantní nabídku využívala přes čtyři procenta příjemců příspěvku místo necelých

tří procent, terénní služby si loni platilo 8,4 procenta osob místo necelých pěti procent v roce 2007.

Je efektivní příspěvek vyplácet
jinak než v penězích?

I když roste podíl těch, kteří oficiální služby

využívají, přesto se podle prezidenta Asociace

poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého k

provozovatelům nemusí dostat i osm či 12 miliard korun. Podle ministra se chyba stala už na počátku při nastavení příspěvku.

Dostávají ho přímo postižení a senioři. „Česko je jediný stát v Evropě, který příspěvky vyplácí v penězích,“ uvedl Průša. 

Podle jednoho z dřívějších návrhů se příspěvek měl poskytovat v poukázkách na péči. Ministerstvo před časem také navrhovalo,

aby dávka putovala rovnou k provozovatelům za poskytnutou péči. Proti tomu se důrazně postavila rada postižených, která loni na

protest uspořádala i demonstrace. 

Handicapovaní s opatřeními ministerstva nesouhlasí

Podle šéfa rady Václava Krásy by měli lidé dostávat peníze přímo. Sami se pak rozhodnou, jestli si za ně zaplatí pobyt v domově,

stacionář, pečovatelku či zda je dají za opatrování příbuzným. Krása nesouhlasí ani s tím, že by se peníze od státu zneužívaly.

Handicapovaní a senioři si za ně podle něj platí takovou péči, jaká jim nejvíc vyhovuje. 

Od ledna musejí příjemci příspěvku prokázat, že ho skutečně použili na péči. Drábek dal podle svých slov pokyn úřadům práce,

aby vynakládání dávky víc kontrolovaly. Podoba příspěvku by se také mohla ještě změnit. „Snažíme se nastavení příspěvku na

péči napravit,“ uvedl ministr. 
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