Praha, 1. listopadu 2013

Bez podpory by sociální služby nebyly efektivní
Sociální služby jsou často citované téma. Jejich zajištění sice bereme jako běžnou
součást naší společnosti, bez dostatečných finančních prostředků by ale bylo
neudržitelné. A nejde jen o finance.
„Důležitá je i pestrost nabídky sociálních služeb a jejich dostupnost. Ta záleží
především na kvalitním zmapování potřeb v každém regionu,“ upozorňuje ministr práce
a sociálních věcí František Koníček. Dobrým příkladem, jak mohou úřady v regionech
v nabídce sociálních služeb postupovat, je krajský úřad na jihu Čech, který loni v srpnu
spustil projekt Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II. Poběží až do konce března
příštího roku a bylo na něj vyčleněno 113 milionů korun.
Co na projektu upoutá na první pohled, je jeho nezvykle široký záběr. Cílovou skupinou,
na kterou se zaměřuje, jsou totiž osoby se zdravotním postižením, etnické menšiny a osoby
z jiného sociokulturního prostředí. Dále pak imigranti a azylanti, lidé bez přístřeší, oběti
trestné činnosti, domácího násilí či obchodu s lidmi a také osoby komerčně zneužívané.
„I když momentálně nemáme k dispozici přesnou statistiku současných cílových
skupin, můžeme konstatovat, že značnou část klientů našeho projektu tvoří lidé
z etnických menšin. Ovšem nabídky našich sociálních služeb využívá celé spektrum
lidí s nejrůznějšími potřebami,“ říká Jana Moravcová z krajského úřadu v Českých
Budějovicích, která se o projekt stará.
Nabídka služeb, které projekt poskytuje, je opravdu bohatá. Jedná se o podporu
samostatného bydlení, azylové domy, domy na půli cesty, intervenční centra, sociálně
terapeutické dílny a nechybí ani terénní programy. Za doposud šest sledovaných měsíců
zatím klienty nejvíce oslovují terénní programy. Využilo jich 2 150 lidí. Využívané jsou také
azylové domy. Útočiště v nich našlo už 636 potřebných. Značný zájem je o sociálně
terapeutické dílny, jejich aktivními návštěvníky jsou především lidé se zdravotním
postižením. Dosud jimi prošlo 520 lidí.
V porovnání s jinými projekty, které čerpají prostředky z Evropského sociálního fondu, má
tento rozpočtovou laťku nasazenou poměrně vysoko. Čím to? Nejnákladnější je zajištění
pobytových služeb, tedy azylových domů. Na jejich provoz na období od letošního dubna
do konce příštího roku půjde téměř 47 milionů korun. Mezi sociálně terapeutické dílny
v Jihočeském kraji se ve stejném období rozdělí téměř 26 milionů. Terénní programy pak
z rozpočtu vezmou 16,7 milionů, intervenční centra 3,7 milionů, domy na půli cesty
2,3 milionů a na podporu samostatného bydlení půjde 0,7 milionu korun.
Malé částky to nejsou. Na druhé straně vah jsou ovšem efektivně nastavené sociální služby,
které pomohou lidem ohroženým sociálním vyloučením postavit se na vlastní nohy, překonat
handicap a úspěšně se vrátit na trh práce.
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