Praha, 1. srpna 2019

MPSV připravuje návrhy změn v oblasti sociálních
služeb. K dokončení novely si přizvalo odborníky
Ministerstvo práce a sociálních věcí dokončuje přípravu změn v oblasti
sociálních služeb. Novela zákona o sociálních službách se dotkne mimo
jiné problematiky financování celého systému, který bylo v minulých
letech nutné opakovaně dofinancovávat. K dokončení přípravy návrhu
ustanovila ministryně Jana Maláčová (ČSSD) odbornou pracovní skupinu,
kam byli pozváni zástupci odborné veřejnosti, ministerstva financí, krajů,
obcí i poskytovatelů sociálních služeb a jejich zaměstnanců.
„Diskuze o sociálních službách je každoroční téma. A každý rok je to stejný
problém - chybí peníze. Proto musíme vytvořit dlouhodobý rámec, který dá
poskytovatelům finanční jistotu, kterou potřebují a nastaví jasná pravidla pro
všechny. Východiska našeho návrhu byla představena na dvou kulatých stolech
a teď je chceme do detailu probrat se všemi partnery, kteří jsou v sociálních
službách zapojení,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.
Změny, které MPSV navrhuje, jsou komplexní. Jedná se o stanovení nových
pravidel pro správu sítě sociálních služeb, nastavení jednotných standardů pro
výpočet dotace a nákladů, nastavení personálního a materiálně-technického
standardu, snížení administrativní zátěže sociálním službám a cílí i na pečující
osoby a hlavně o změny v systému financování, který by měl mít víceletý rámec.
Zahájení prací na novelizaci zákona vychází z programového prohlášení vlády
a v současné době je celý proces v souladu s harmonogramem legislativního
plánu vlády ČR. Východiska novely byla nejprve představena 11. června 2019
Asociaci krajů, jako největšímu zřizovateli sociálních služeb. Následně proběhla
další konzultační jednání, ze kterých vznikl současný návrh.
Do vznikající pracovní skupiny k dokončení návrhu novely pozvalo MPSV:
-

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.; Ministerstvo financí ČR
Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA; Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
JUDr. Stanislav Polčák; Sdružení místních samospráv ČR
Mgr. František Lukl, MPA; Svaz měst a obcí ČR
Bc. Dagmar Žitníková; Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR
Mgr. Václav Krása, Národní rada osob se zdravotním postižení ČR, z.s
PhDr. Jindřich Kadlec; Česká asociace pečovatelské služby
Šimon Pánek; Člověk v tísni o.p.s.
Martina Zikmundová, Česká asociace streetwork
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A zástupce krajů:
-

Mgr. Ivana Stráská, Jihočeský kraj
JUDr. Bohumil Šimek; Jihomoravský kraj
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová; Karlovarský kraj
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.; Královéhradecký kraj
Bc. Martin Půta; Liberecký kraj
Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.; Moravskoslezský kraj
Ladislav Okleštěk; Olomoucký kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.; Pardubický kraj
Bc. Josef Bernard; Plzeňský kraj
MUDr. Zdeněk Hřib, Hlavní město Praha
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová; Středočeský kraj
Oldřich Bubeníček; Ústecký kraj
MUDr. Jiří Běhounek; Kraj Vysočina
Jiří Čunek, Zlínský kraj

Zahájení činnosti skupiny je naplánováno na 20. 8. 2019.

Tiskové oddělení MPSV

