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Sociální služby v roce 2020
Sociální služby prošly v letošním roce asi největší zatěžkávací zkouškou
v novodobé historii. Epidemie koronaviru zasáhla každého, ale zejména ty, kteří
naši pomoc potřebují nejvíce – klienty sociálních služeb. Ministerstvo práce a
sociálních věcí od roku 2013 každoročně navyšuje objem dotací na sociální služby.
Letošní rok navíc dofinancovalo částkou téměř 3,8 mld. Kč. Velká část dodatečných
prostředků byla určena na historicky nejvyšší odměny zaměstnanců v sociálních
službách, kteří stále stojí v první linii boje s koronavirem.

MPSV za posledních 8 let rekordně navýšilo dotace na sociální služby
Zatímco v roce 2013 činila běžná dotace ze státního rozpočtu 6,56 mld. Kč, pro rok 2021
je připraveno 21,41 mld. Kč. Tento vysoký nárůst finančních prostředků na běžné náklady
sociálních služeb, zajišťuje nejen rozvoj nových kapacit, ale také postupné zvyšování
kvality sociálních služeb. Do níže uvedených částek nejsou započítány mimořádné dotace
v roce 2020.

MPSV v roce 2020 zajistilo dodatečné finanční prostředky na krytí dopadů
epidemie COVID-19
V průběhu celého období epidemie koronaviru realizovalo MPSV několik mimořádných
dotačních titulů na podporu jak zaměstnanců v sociálních službách, tak i na krytí
zvýšených nákladů na sociální služby. Níže jsou uvedeny rozdělené částky a počet
příjemců.
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Mimořádné dotace MPSV v souvislosti s epidemií v roce 2020
Počet podpořených
Mimořádné dotace sektoru
služeb
Částka
sociálních služeb
(z celkového počtu
cca 5 800 služeb)
Dotace na odměny pracovníků
soc. služeb za práci v období
13. 3. - 31. 5. - 1.kolo + 2. kolo
Dotace soc. službám na pokrytí
vícenákladů a výpadku zdrojů
v důsledku epidemie
1. kolo + 2. kolo
Dotace MPSV dle § 104 na
základě žádostí o pomoc
v mimořádné epidemické situaci
!1. kolo“ + „2. kolo“ + „3. kolo“
CELKEM výše finanční
podpory*:

2 033 705 737 Kč

4 406

1 623 729 249 Kč

1. kolo 2 409 služeb
2. kolo 3 695 služeb

113 928 744 Kč

Podpořeno 311
poskytovatelů
na 503 služeb

3 771 363 730 Kč

MPSV plánuje, že v roce 2021 budou také probíhat další mimořádná dotační řízení,
a to jak na odměny pro zaměstnance sociálních služeb, tak i na krytí zvýšených nákladů
sociálních služeb.

MPSV se dlouhodobě snaží o růst platů a mezd zaměstnanců v sociálních
službách
Pro rok 2021 připravilo MPSV návrh na zvýšení platů zaměstnanců v sociálních službách,
kteří pracují v přímé péči nebo zajišťují běžný chod těchto služeb. Pro tento rok alokovalo
MPSV v dotačním řízení částku 1,63 mld. Kč, která bude určena pouze na pokrytí nákladů
10% nárůstu mezd i platů v sociálních službách.
Datum navýšení
1. ledna 2014
1. listopadu 2014
1. ledna 2015
1. listopadu 2015
1. listopadu 2016
1. července 2017
1. listopadu 2017
1. ledna 2019
1. ledna 2020
1. ledna 2021

procento navýšení
navýšení o 2 %
navýšení o 3,50 %
navýšení o 4 %
navýšení o 3 %
navýšení o 4 %
9,4 % THP a ostatní pracovníci,
23 % pro pracovníky v přímé péči
navýšení o 10 %
navýšení o 7 %
plošné navýšení o 1 500 Kč
navýšení o 10 % (vyjma vedoucích
pracovníků)
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Díky těmto navýšením došlo k výraznému nárůstu platů i mezd zaměstnanců v sociálních
službách, což ilustrují následující grafy.
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MPSV s dalšími partnery přímo pomáhalo zvládat dopady epidemie
COVID-19 v sociálních službách:
Spolupráce s Centrem biologické ochrany Těchonín Armády ČR
Díky spolupráci MPSV s Armádou ČR byly realizovány aktivity zaměřené na prevenci
a kontrolu šíření infekce onemocnění COVID-19 v sociálních službách, ve formě
specializovaných online konzultací, jejichž prostřednictvím zaměstnanci sociálních služeb
získají cenné informace a odbornou instruktáž, jak správně postupovat při práci
s ochrannými pomůckami. Vyškoleno bylo 650 osob.

Spolupráce s Lékaři bez hranic
Mezinárodní zdravotnická a humanitární organizace Lékaři bez hranic (Médecins Sans
Frontières, MSF) společně s MPSV vytvořily aktivity zaměřené na prevenci a kontrolu
šíření infekce onemocnění COVID-19. Lékaři bez hranic tak navštěvovali konkrétní
sociální služby a pomáhali jim nastavovat protiepidemiologická opatření tak, aby se snížilo
riziko další nákazy na klienty i zaměstnance. Dále se věnovali zaškolení vedoucích
pracovníků i zaměstnanců v oblasti dodržování hygienicko-epidemiologických opatření
k prevenci nákazy nebo zamezení jejího šíření. Šlo především o předávání zkušeností při
nastavení procesů úklidu, dezinfekci prostor a zacházení s odpadem, pomoc
s používáním osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) – tj. kdy a jaké OOPP
používat, jak připravit místa určená k oblékání a svlékání OOPP, jak zajistit likvidaci OOPP
a dezinfikování těch částí, které jsou určené pro opakované použití. Součástí byla
i podpora v nastavení izolace/karantény osob v případě výskytu příznaků, pomoc
s organizací péče o klienty v izolaci/karanténě, nebo při určování pravidel překladu
pacientů z/do nemocnice či jiných zařízení.

MPSV ve spolupráci s partnery připravilo i další on-line návody pro zvládání
epidemie
Byla vytvořena série videí Jak na COVID-19 v sociálních službách, a to ve spolupráci
s Odborem biologické ochrany Těchonín Armády ČR, jejichž cílem je ochrana pracovníků
a snížení rizika šíření nákazy v zařízeních sociálních služeb.
Celkem bylo vytvořeno 6 dílů: Vzkaz pro zaměstnance sociálních služeb, Ochrana
pracovníka, Péče o klienty ve vnitřních prostorách, Práce s lidmi na ulici, Péče o druhé a
péče o sebe, Sdílení zkušeností.
Videa jsou dostupná ZDE

MPSV zajistilo i psychologickou podporu pro zaměstnance v sociálních
službách
MPSV zajistilo provoz linky pro pracovníky v první linii, který zajišťuje tým profesionálních
krizových interventů a psychoterapeutů z řad Sociální kliniky a Českého institutu
biosyntézy. Cílem je, aby tito lidé překonali náročnější období a měli k dispozici někoho,
s kým mohou o svých pocitech a problémech otevřeně mluvit. To vše profesionálně a při
zachování maximální diskrétnosti. Služba online pomoci je určena sociálním
pracovníkům; pečujícímu personálu i provozním pracovníkům, ale také pro osoby, které
pečují v domácím prostředí o své blízké, dále úředníkům/managementu, lékařům,
zdravotníkům, učitelům, hasičům, policistům a hygienikům.
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MPSV poskytlo provoz informační a poradenské linky
V pondělí 14. 9. 2020 spustilo MPSV také poradenskou linku pro poskytovatele sociálních
služeb. Její provoz je zajištěn v pracovní dny v době od 9:00 do 17:00 hodin.
Cílem je podat informace o postupech sociálních služeb v době epidemie COVID-19,
o doporučeních a dalších aktivitách MPSV, včetně informací o dotačním titulu MPSV
na podporu sociálních služeb. Poskytuje také základní kontakty, na koho se obrátit
s dalšími dotazy mimo resort MPSV.

Tiskové oddělení MPSV

