Praha, 19. července 2013

Kraje by měly mít dotace na sociální služby na starosti
až od ledna 2015, shodla se na tom vláda
Kabinet Jiřího Rusnoka bude prosazovat, aby se plánovaný převod dotačního
řízení o sociálních službách na kraje odložil o jeden rok. Počítá s tím vládní novela
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, která je nyní v Poslanecké
sněmovně. Ministři se na dnešním mimořádném jednání rovněž shodli, že se
v dané oblasti musí prohloubit spolupráce s kraji. Vzniknout by měly společné
odborné pracovní týmy.
Experti by se měli zabývat koncepcí a také financováním sociálních služeb. Posledních
několik let se totiž opakuje situace, kdy se peníze na dotace sociální služby musí během
roku navyšovat, jinak by totiž hrozil řadě poskytovatelů zánik. Pro rok 2013 bylo nejdříve
na dotace vyčleněno cca 6,05 mld. Kč, tedy o cca 350 milionů Kč méně, než byly celkové
loňské výdaje. Později se podařilo částku na tuto oblast navýšit, a to o 500 milionů Kč,
které se nyní rozdělují v rámci 2. kola dotačního řízení.
„Sociální služby je třeba efektivněji plánovat“, řekl po jednání vlády její předseda Jiří
Rusnok a dodal: „Musí existovat provázanost střednědobých plánů rozvoje
sociálních služeb na ekonomické možnosti veřejných rozpočtů.“
„Důležité je po vzájemné dohodě jasně určit role jednotlivých donátorů sociálních
služeb ve vícezdrojovém financování, včetně jejich práv a povinností,“ popisuje
záměry ministr práce a sociálních věcí František Koníček.
Dotace na sociální služby jsou účelové peníze, které každým rokem na základě
dotačního řízení rozděluje ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Poskytovatelé o
ně žádají vždy koncem roku předchozího, o žádostech rozhoduje dotační komise a
výsledky se mimo jiné zveřejňují na webu MPSV. Ty letošní jsou na adrese:
http://www.mpsv.cz/cs/13565.
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