MPSV: Hledáme řešení, jak pomoci sociálním službám
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Z rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí letos putuje na podporu sociální služeb 6,05
miliardy korun. Resort v dotacích rozdělí o 360 milionů korun méně než za celý loňský rok.
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR říká, že je potřeba dalších 490 miliónů korun,
zejména na individuální projekty. Po jednání s ministryní Ludmilou Müllerovou se zástupci
asociace a krajů shodli na tom, že je potřeba více zapojit kraje do dotačního řízení a
přehodnotit potřebnost a efektivitu služeb v jednotlivých krajích. Další jednání je
naplánováno na březen.
Asociace upozorňuje, že bez dalších financí by muselo asi 250 zařízení ukončit činnost a o
práci by mohlo přijít až 2 400 lidí. „Poskytovatelé budou muset omezovat pracovní místa v
řádu stovek, snižovat kapacity lůžek a azylových domů, počty poskytovaných hodin terénní
péče a intervencí a podobně,“ řekl prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří
Horecký.
Dotace za více než 6 miliard korun ale nejsou jediné finance, které na podporu sociálních
služeb stát posílá. Asi 20 miliard korun poputuje prostřednictvím příspěvků na péči přímo
lidem, kteří si za ně zaplatí služby neziskových organizací v sociální oblasti.

Ministryně práce a sociálních věcí Ludmila Müllerová říká: „Aktuální situaci mapujeme a věnuji tomu
velkou pozornost. Pravidla pro letošní rok není možné měnit za pochodu. Je vždy důležité, aby peníze
směřovaly tam, kde jsou skutečně potřeba.“ Protože si uvědomuje zásadní význam pomoci státu,
jednala dnes o složité situaci také s vedením Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a zástupci
Asociace krajů ČR. Z jednání vyplynulo, že letošní situace se bude řešit během roku. Do konce dubna
bude ministerstvo monitorovat situaci a přijímat žádosti o dofinancování služeb, které pak ve
spolupráci s kraji vyhodnotí. Pokud se podaří získat další peníze, MPSV je začne rozdělovat od června.

„Chceme se dohodnout na větší spolupráci při rozdělování dotací a také na tom, co chce stát
podporovat a co bude na financování z krajů. Systém ročně potřebuje minimálně 6,5 miliardy korun,
aby přežil,“ říká náměstkyně jihočeského hejtmana Ivana Stráská.

„Apel obou asociací velmi vnímám a už dnes mám naplánována jednání tak, abychom situaci mohli
dál řešit. Stejně jako stát by se ale o zařízení pro své občany měly zajímat kraje a také obce, které
získaly nové peníze z loterií a také úpravou rozpočtového určení daní,“ dodala ministryně Müllerová.

Při rozdělování dotací MPSV spolupracuje s kraji a postupuje transparentně. Nově už není tak důležitá
historie dotace. Rozhodující je, kolik lidí službu od organizace využívá a nakolik je aktuálně potřeba.
Pravidla a výsledky dotačního řízení jsou veřejně dostupná na webu: http://www.mpsv.cz/cs/740.

Článek převzat z www.helpnet.cz

