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týká se to i projektu Martina Zemana

Tel.: 950 191 111
V poslední době se v některých médiích objevily zavádějící a dokonce
lživé informace týkající se projektu společnosti Místní sociální služby, o.p.s.
(MSS), který v Jihomoravském kraji spustil podnikatel Martin Zeman. V jeho
rámci již čerpal příspěvky na vyhrazení společensky účelných pracovních míst
i příspěvky na zřízení pracovních míst od Úřadu práce ČR v celkové výši 19 848
322 Kč. Přesto jsou MPSV i ÚP ČR, označováni za viníka současných problémů
podnikatele. MPSV a ÚP ČR chtějí tyto nepravdy uvést na pravou míru. Není
totiž možné poškozovat dobré jméno organizací (jak například učinily ve
svém článku Britské listy) jen proto, že nějaký podnikatelský záměr, založený
mimo jiné na penězích od státu, nefunguje tak, jak si jeho zakladatel
představoval.







Projekt Místní sociální služby (MSS) spustil podnikatel Martin Zeman
v pilotním, tedy zkušebním, provozu v roce 2012.
MSS nikdy neposkytovala v Jihomoravském kraji akreditovaný
rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Jednoduše
proto, že k tomu nemá mandát. Pokud takové rekvalifikace proběhly,
pak je zajišťoval a financoval Úřad práce ČR, který je poskytuje
standardně pro zájemce nebo uchazeče o zaměstnání
Ministr práce a sociálních věcí František Koníček zadal krátce po svém
příchodu na MPSV, a poté, co se začaly objevovat negativní reakce
v médiích na tento projekt, všestranný a hloubkový audit. Výsledkem
by měla být pravdivá a objektivní analýza vypovídající o skutečném
stavu projektu od počátku až do současnosti. Závěry by měly být
k dispozici v polovině listopadu 2013. Není tedy pravda, jak uvádí
Britské listy, že nějaký audit už existuje a že hovoří o tom, jak je
projekt úspěšný a přínosný.
K projektu MSS vydala negativní stanovisko Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR. Podle ní jsou na místě obavy, že by mohl ohrozit
rovnováhu v oblasti poskytovatelů sociálních služeb.

Úřad práce ČR | Mgr. Kateřina Beránková, tisková mluvčí| +420 724 209 037
katerina.berankova@uradprace.cz|www.uradprace.cz
facebook.com/uradprace.cr

Tisková zpráva

Úřad práce ČR
Generální ředitelství
Karlovo náměstí 1
128 01 Praha 2





Tel.: 950 191 111











A znepokojení nad realizací projektu MSS vyjádřila i Komise Asociace
krajů ČR. Sdělila, že jeho realizace může způsobit výrazný tlak na růst
zejména osobních nákladů v segmentu terénních sociálních služeb a
dokonce ohrozit existenci některých zavedených poskytovatelů
sociálních služeb.
Na poli sociálních služeb musí být rovné podmínky pro všechny
subjekty. Tedy stát, veřejnou správu, poskytovatele i příjemce
sociálních služeb. Jak ale z předběžného prověření projektu vyplynulo,
rovné podmínky by nevznikly a do budoucna by se mohl v této oblasti
objevit zásadní problém.
Generální ředitelství ÚP ČR proto zavedlo taková pravidla, aby
zajistilo účelné čerpání peněz ze státního rozpočtu, nastavilo rovné
podmínky pro všechny a současně zajistilo efektivní provádění
sociálních služeb v Jihomoravském kraji. V současné době eviduje
Úřad práce ČR zhruba 200 podpořených pracovních míst, na 97 z nich
poskytl příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa. A
také plní všechny své zákonné závazky. Na rozdíl od pana Zemana. Na
základě prověření postupů v rámci supervize zjistili zástupci
generálního ředitelství ÚP ČR závažné nedostatky na straně příjemce a
padlo rozhodnutí další dohody v tuto chvíli neuzavírat.
Mezi ÚP ČR a provozovatelem MSS neexistuje žádná smlouva o
realizaci projektu, ve které by se Úřad práce ČR zavazoval k podpoře
až tisícovky pracovních míst.
MPSV ani ÚP ČR nikdy nebyly a nejsou partnerem projektu MSS. ÚP
ČR na něj – stejně jako na celou řadu jiných aktivit - poskytlo příspěvky
v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti a financovalo i
rekvalifikace nezaměstnaných lidí zapojených do projektu.
Realizátoři jakéhokoli projektu na sebe vždy berou podnikatelské
riziko a nemohou čekat, že jejich podnikatelské aktivity včetně cash
flow bude financovat stát.
Není pravda, že by MPSV nebo ÚP ČR s provozovatelem projektu MSS
nekomunikovaly. Komunikují s ním stejně jako s jakýmikoli jinými
realizátory projektů subvencovaných státem. Speciální zacházení
nepovažuje ani jedna organizace za správné.
Britské listy, které o projektu rozsáhle a nepravdivě informovaly, se na
stanovisko ÚP ČR nějak a zřejmě účelově „zapomněly“ zeptat. Zcela
tak porušily zásady novinářské etiky, když nepřinesly informace
z nejméně dvou na sobě nezávislých zdrojů. S jakým záměrem tak
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autor článku Martin Kunštek učinil, ať posoudí jiní. ÚP ČR toto
považuje za nevhodné vůči široké veřejnosti, kterou by slušná média
měla informovat objektivně a dát prostor k vyjádření všem, koho se
daná věc týká.
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Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR
Štěpánka Filipová, tisková mluvčí MPSV
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