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Sociální služby dostanou finanční injekci 720 milionů
Dostupnost a kvalita sociálních služeb bude zachována i v letošním roce. Vláda
schválila, i přes odmítavý postoj Ministerstva financí, návrh ministryně Michaely
Marksové, podle kterého půjde na dotace na podporu sociálních služeb o 720 milionů
korun více. Navrhované navýšení finančních prostředků je určeno na řešení krizové
situace v dlouhodobě podfinancované oblasti sociálních služeb, zejména pak na
provoz zařízení a služeb pro seniory a handicapované spoluobčany.
Vláda se na podzim loňského roku shodla na zvýšení mezd pracovníků v sociálních
službách o 750 milionů korun. Ministerstvo financí ale toto rozhodnutí nezohlednilo v návrhu
rozpočtu na letošní rok a na provoz sociálních služeb tak vyčlenilo reálně méně peněž, než
vloni.
„Rychlé dofinancování je nezbytné kvůli zachování dostupnosti a kvality péče. Některé
sociální služby se nacházejí v kritické situaci a musely by výrazně omezovat svoji činnost
nebo skončit,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. „V této oblasti
chybí peníze dlouhodobě, a to nejen na provoz a zajištění sociálních služeb, ale například
také na zvýšení platů pracovníků, kteří se o seniory a zdravotně postižené lidi starají,“
dodala ministryně.
Celá částka 720 milionů bude hrazena z vnitřních rezerv a nespotřebovaných výdajů
Ministerstva práce a sociálních věcí. Původně mělo být 420 milionů zajištěno z kapitoly
Všeobecná pokladní správa, z položky Vládní rozpočtová rezerva, s tím ale vyslovilo
nesouhlas Ministerstvo financí.
V roce 2015 bylo na sociální služby ve státním rozpočtu vyčleněno 7 850 000 000 Kč.
Ministerstvo práce a sociálních věcí však v letošním roce eviduje celkový požadavek na
dotaci ze strany poskytovatelů ve výši 11 766 170 985 Kč. Výše prostředků vyhrazených ze
státního rozpočtu na podporu sociálních služeb tak pokrývá pouze 67 procent požadavku.
Po vyčlenění peněz na navýšení mezd a platů pracovníků v sociálních službách o 750
milionů, tak mají kraje tedy reálně nižší objem finančních prostředků na podporu sociálních
služeb než v předchozím roce, a to právě o částku 720 miliónů Kč.
Návrh na finanční pomoc oblasti sociálních služeb vznikl na základě dohody mezi
Ministerstvem práce a sociálních věcí a Asociací krajů ČR.
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