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Jaký je nejpalčivější problém
sociálních služeb a další témata
očima zástupců politických stran
Sociálním službám v České republice chybí dlouhodobá vize a nedaří
se nastavit stabilní systém jejich financování. Shodují se na tom
zástupkyně politických stran, které jsme oslovili před volbami
do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021. Sociální
služby jsou podfinancované, přestože přibývá služeb i klientů,
mění se kvalita poskytovaných služeb, stoupají provozní náklady
a v posledních letech i minimální mzda, objem financí, o něž každým
rokem sociální služby žádají, neodpovídá dle poslankyně Pavly
Golasowské (Spolu) nákladům na jejich provoz. „Cestou je nastavení
víceletého financování sociálních služeb a zároveň upuštění
od směrného čísla, kterým jsou prostředky rozdělovány mezi kraje
neměnným způsobem již od roku 2015,“ uvedla poslankyně
Olga Richterová (Piráti).
Redakce oslovila také zástupce ČSSD, KSČM a STAN, bohužel odpovědi
do uzávěrky časopisu neobdržela.
 Text: Ing. Petra Cibulková

Bc. Lenka Kohoutová

ředitelka Domova pro osoby se
zdravotním postižením Sulická, ODS
Co považujete za nejpalčivější problém
sociálních služeb?
Chybí jim dlouhodobá vize, stabilní financování a chybí zákon o ucelené rehabilitaci. Vláda v posledním volebním období
úplně zapomněla na to, že bez potřebných
změn budou tyto služby, od pobytových
a pečovatelských až po asistenční a další,
ohroženy. Už proto, že roste počet jejich
klientů a současný systém podpory sociálních služeb vůbec nepočítá s potřebou jejich dalšího rozvoje. S tím, co máme dnes,
si prostě dlouhodobě nevystačíme.
Považujete systém financování sociálních
služeb za dlouhodobě udržitelný,
efektivní a reagující na skutečné potřeby
klientů sociálních služeb? Pokud ne, jak
současný systém změnit?
Rozhodně ho za udržitelný nepovažuji, a to také nejvíce vyčítám končící vládě
38

Andreje Babiše – že s tím vůbec nic neudělala. Systém financování sociálních služeb
je navíc k jednotlivým službám nespravedlivý. Neodráží potřeby klientů a v podstatě
ani zaměstnanců, co se mezd a platů týká,
stejně jako počtu zaměstnanců, kteří se
starají o určitý počet klientů.
Úkolem příští vlády bude změnit financování a fungování sociálních služeb
tak, aby klient mohl žít doma ve svém
prostředí co možná nejdéle. Pokud nelze
žít v běžném domácím prostředí a člověk potřebuje vyšší míru asistence, pak
musí pobytové služby zajišťovat důstojnou péči s maximální možnou mírou
individualizované asistence a zachování soukromí. Zní to jako samozřejmost,
ale bude to vyžadovat ještě hodně úsilí,

Domnívám se,
že je zapotřebí
podpořit jednotlivé
pečující rodinné
příslušníky za jejich
dlouhodobou
péči a asistenci
financováním, tedy
platem, jako je tomu
například
u pěstounů.

než budeme moci takový přístup garantovat opravdu všude. Systém lze postavit
na stanovení ceny za provedenou službu,
nikoliv na platbách podle nejrůznějších
nespravedlivých koeficientů.
Jaké spatřujete hlavní příčiny toho,
že v České republice nebyl dosud
nastaven fungující systém dlouhodobé
péče?
Jde o velmi citlivé téma, které jde přes
několik resortů. A tím je také ztížena jakákoliv domluva, protože tyto resorty
jdou často proti sobě, namísto toho, aby
spolupracovaly. Věřím, že tento meziresortismus v příštím volebním období
skončí a konečně se přistoupí ke změnám,
které my všichni, kdo pracujeme v sociálních službách, vnímáme jako naprosto
akutní.
Považujete za správné, aby
rodina participovala na úhradě
sociálních služeb, jak je to běžné
v západoevropských zemích?
Ano.
Myslíte si, že je podpora neformálních
pečujících ze strany státu dostatečná?
Domnívám se, že je zapotřebí podpořit jednotlivé pečující rodinné příslušníky
za jejich dlouhodobou péči a asistenci financováním, tedy platem, jako je tomu například u pěstounů.
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Nedávný průzkum, který realizovala
APSS ČR společně se SMO ČR a SMS
ČR, potvrdil nedostatečné kapacity
terénních a ambulantních služeb. Jaká
řešení navrhujete k podpoře rozvoje
těchto sociálních služeb?
Obecně potřebujeme jít v sociálních službách cestou modernizace a rozvoje a nastavit služby tak, aby z nich šlo vybírat.
Rozhodně je potřeba již zmíněná změna
financování, ale také zásadně lepší podpora
lidí, kteří v sociální oblasti pracují. A nejde jen o ohodnocení těchto pracovníků,
ale o lepší podmínky pro jejich vzdělávání
a jejich celkovou motivaci v sociální oblasti
zůstávat. Práce v sociálních službách musí
být vnímána jako prestižní věc. Dnes to tak
bohužel není. A právě personální otázka je
další věc, která rozvoj potřebných služeb
brzdí.
Jakou roli by mohl či měl hrát
v sociálních službách ČR soukromých
sektor?
Už nyní hraje velkou roli v podobě poskytovatelů sociálních služeb. Od neziskového
sektoru po soukromé společnosti, které
poskytují především pobytové služby. Je
třeba si na férovku přiznat, že stát do budoucna všechny investice neutáhne sám.
Právě proto si myslím, že na jedné straně
musí vzniknout standardy, které budou garantovat kvalitu péče. Na druhé straně by
měl ale stát vyjít vstříc zvyšujícím se požadavkům mnoha klientů a jejich rodin, například možností si za některé služby připlatit. To je leckde možné už dnes, ale velmi
krkolomnou cestou. Určitě se lze bavit také
o možnostech komerčního pojištění v oblasti sociálních služeb.
Každopádně všem bez rozdílu, kteří se
podílejí na fungování sociálních služeb,
patří velké poděkování za jejich nelehkou
práci a pomoc lidem, kteří ji potřebují.

PhDr. Olga Richterová, Ph.D.
poslankyně PS PČR, Piráti

Co považujete za nejpalčivější problém
sociálních služeb?
Dlouhodobě se v naší zemi nedaří nastavit stabilní systém financování sociálních služeb péče i prevence odpovídající
proměnlivým potřebám občanů i regionů,
v němž by byla jasně nastavená míra spo-

Cokoli,
co vyžaduje kvalitní
plánování na více
let dopředu,
je v Česku problém.

lufinancování ze strany státu a samospráv,
především krajů, ale také obcí. Předvídatelné financování je nutné pro perspektivy
pracovníků v sociálních službách a rozvoj
služeb, včetně těch terénních.

zitivní dopady např. preventivních služeb
tak, aby byly akceptovatelné pro veřejnost
i pro vlády následující, jsou důsledkem zanedbané spolupráce ministerstev s výzkumnými centry a zahraničními partnery.

Považujete systém financování
sociálních služeb za dlouhodobě
udržitelný, efektivní a reagující
na skutečné potřeby klientů sociálních
služeb? Pokud ne, jak současný systém
změnit?
Stabilizovat systém sociálních služeb
a umožnit jeho odpovídající rozvoj vzhledem k demografickým a dalším výzvám si
klade za cíl každá novela zákona o sociálních službách, která vzejde od Ministerstva práce a sociálních věcí, ale nakonec to
vždycky skončí jen drobnými úpravami stávajícího stavu. Cestou je nastavení víceletého financování sociálních služeb a zároveň
upuštění od směrného čísla, kterým jsou
prostředky rozdělovány mezi kraje neměnným způsobem již od roku 2015. Bez těchto
změn jsou tříleté krajské plány rozvoje sociálních služeb jen slohovým cvičením.

Považujete za správné, aby
rodina participovala na úhradě
sociálních služeb, jak je to běžné
v západoevropských zemích?
I v České republice se děti už nyní skládají
na úhradu péče o své rodiče. Principiálně je
v pořádku, pokud taková možnost existuje,
ale v podmínkách ČR si lze jen těžko představit, že by čeští pětačtyřicátníci s nesplacenou hypotékou za vlastní bydlení, pečující často ještě o vlastní děti ve školním věku,
zvládli zároveň finančně přispívat na služby svým osmdesátiletým rodičům, pokud
by s tím systém počítal jako se standardní
formou spolufinancování. Drahé bydlení,
silně omezené slaďování práce s péčí o děti
a nízké důchody jsou překážky, které nelze
při nastavení dlouhodobé péče ignorovat.

Jaké spatřujete hlavní příčiny toho,
že v České republice nebyl dosud
nastaven fungující systém dlouhodobé
péče?
Cokoli, co vyžaduje kvalitní plánování
na více let dopředu, je v Česku problém.
Vidíme to nejen na současném „plánování“
sociálních služeb z roku na rok podle aktuálních možností státního rozpočtu, ale
i ve vzdělávací politice nebo v politice bydlení. Zůstaneme-li u sociálních služeb, pak
dlouhodobá péče rozhodně není jedinou
oblastí, pro kterou chybí kvalitní plán. Neochota nebo neschopnost vytvářet a propočítávat finanční nároky i dlouhodobé po-

Myslíte si, že je podpora neformálních
pečujících ze strany státu dostatečná?
Péče o neformální pečující zatím dostatečná není, ale například za Piráty a Starosty máme připravený i samostatný bod programu k celé oblasti péče doma. Je vidět, že
si tématu už Ministerstvo práce a sociálních věcí alespoň všímá a má vůli se podpoře neformálních pečujících více věnovat.
Posílit finanční podporu vzdělávacích i odlehčovacích služeb pro neformální pečující
je win-win řešení pro všechny.
Nedávný průzkum, který realizovala
APSS ČR společně se SMO ČR a SMS
ČR, potvrdil nedostatečné kapacity
40
terénních a ambulantních služeb.
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Jaká řešení navrhujete k podpoře
rozvoje těchto sociálních služeb?
Posílení terénních a ambulantních služeb lze docílit deinstitucionalizací (viz bod
programu Důstojná domácí a komunitní
péče na www.piratiastarostove.cz), protože kdo nemusí být klientem pobytových
služeb, neměl by jím být. Klientů sociálních služeb poskytovaných všemi formami nicméně nebude ubývat, ale v důsledku
demografického vývoje, nárůstu duševních
onemocnění i dlouhodobě chabého řešení
sociálních problémů jich bude spíše přibývat. K posílení služeb poskytovaných
v přirozeném prostředí klienta nebo služeb
komunitního typu může vést zejména motivační financování právě těchto sociálních
služeb a také legislativní nastavení služeb
v oblasti bydlení pro nízkopříjmové.
Jakou roli by mohl či měl hrát
v sociálních službách ČR soukromých
sektor?
Soukromý sektor hraje v každém systému právě takovou roli, jakou mu v něm vymezí stát. Vzhledem k tomu, že nemůžeme
mluvit o tom, že potřeby občanů v nepříznivé sociální situaci jsou v naší zemi plně
uspokojeny veřejným sektorem, mají mít
soukromí poskytovatelé sociálních služeb dostatek prostoru pro své zařazování
do krajských sítí i pro podporu poskytování
svých služeb v souladu s pravidly veřejné
podpory jako všude jinde v EU. Z hlediska
nás, kteří buď jsme nebo velmi pravděpodobně někdy budeme klienty sociálních
služeb, je kritérium kvality a uspokojování
našich práv a potřeb důležitější než hájení
veřejných subjektů před těmi soukromými.

Mgr. Bc. Pavla
Golasowská, DiS.

poslankyně PS PČR,
KDU-ČSL (odpovědi za koalici SPOLU)
Co považujete za nejpalčivější problém
sociálních služeb?
Nedostatečné financování sociálních služeb, a tím pádem nízké mzdy v sociálním
sektoru.
Považujete systém financování
sociálních služeb za dlouhodobě
udržitelný, efektivní a reagující
40

Jsem pro, kde je to
možné, aby klienti
nebo i blízká rodina
alespoň nějakou částkou
přispívala. Nic není
zadarmo a někdo to musí
zaplatit. Když ne klient,
tak stát, takže potažmo
všichni, kdo jsou
plátci daní.

na skutečné potřeby klientů sociálních
služeb? Pokud ne, jak současný systém
změnit?
Sociální služby, a to zejména neziskový sektor, se dlouhodobě potýkají s nedostatečným financováním. Přibývá služeb
i klientů, mění se kvalita poskytovaných
služeb, stoupají provozní náklady a v posledních letech i minimální mzda. Nicméně objem financí, o něž každým rokem sociální služby žádají, neodpovídá nákladům
na jejich provoz. Jsou dlouhodobě podfinancované. Několik let poukazuji na to,
že je potřeba zavést víceleté financování
sociálních služeb a dát do této oblasti více
peněz, zejména na služby sociální prevence. Zaměstnanci nejsou adekvátně oceněni,
což se mnohdy negativně odráží v poskytovaných službách vůči klientům.
Jaké spatřujete hlavní příčiny toho, že
v České republice nebyl dosud nastaven
fungující systém dlouhodobé péče?
Nedostatečná spolupráce MPSV s MZ
a neschopnost uskutečnit vize, které vedou
ke zlepšení dlouhodobé péče. Absence subjektu, který by řídil návrhy obou ministerstev ve zlepšení sociálního postavení, zdraví, bydlení, důchodů. Ve všech oblastech
probíhá pouze komunikace, ale nedochází
k realizaci. Neschopnost domluvit se a sjednotit se na řešení.
Považujete za správné, aby
rodina participovala na úhradě
sociálních služeb, jak je to běžné
v západoevropských zemích?

Záleží na tom, o jaké služby se jedná.
Pokud budeme hovořit např. o telefonických krizových linkách, dluhových poradnách, poradnách pro oběti domácího
násilí, azylových domech nebo terénních
službách pro rodiny s dětmi, tak je jasné,
že u těchto služeb jsou poplatky ze strany
klientů naprosto nemožné. Prostě proto, že
tato klientela na tyto služby peníze nemá.
Pobytové služby jako domovy pro seniory
nebo zařízení pro osoby s handicapem, tak
tam finanční spoluúčast probíhá. Jsem pro,
kde je to možné, aby klienti nebo i blízká
rodina alespoň nějakou částkou přispívala.
Nic není zadarmo a někdo to musí zaplatit.
Když ne klient, tak stát, takže potažmo
všichni, kdo jsou plátci daní.
Myslíte si, že je podpora neformálních
pečujících ze strany státu dostatečná?
Vždycky může být lepší. Ať už v oblasti
finanční, nebo v oblasti odlehčovacích služeb, či poradenství. Přes navýšení příspěvků na péči je pro stát stále výhodnější a levnější domácí péče než péče ústavní. Pečující
šetří státu peníze, a to by mělo být zohledněno i na stáří ve výši jejich důchodů.
Nedávný průzkum, který realizovala
APSS ČR společně se SMO ČR a SMS
ČR, potvrdil nedostatečné kapacity
terénních a ambulantních služeb. Jaká
řešení navrhujete k podpoře rozvoje
těchto sociálních služeb?
Máme málo služeb sociální prevence,
zejména poraden a terénních služeb pro
rodiny s dětmi. Opakovaně na tuto situaci
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upozorňuji MPSV s tím, že je potřeba navýšit finance na tyto služby a také adekvátně
finančně odměnit zaměstnance. Zejména
v neziskovém sektoru jsou odměny hluboko pod průměrnou mzdou i u pracovníků,
u nichž se vyžaduje vyšší odborné nebo
vysokoškolské vzdělání. A to nehovořím
o odbornících, jako jsou terapeuti, psychologové nebo právníci, které je pro sociální
služby získat téměř nemožné.
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Bez soukromého
sektoru se podle
mého názoru
neobejdeme.
Měl by doplňovat
nabídku služeb.

Jakou roli by mohl či měl hrát
v sociálních službách ČR soukromých
sektor?
Soukromý sektor ano, pokud bude pod
kontrolou MPSV nebo kraje a budou na něj
platit stejná pravidla, jako pro neziskový sektor či příspěvkové organizace. Tzn.
standardy kvality včetně odborného personálu se vstřícným přístupem ke klientům.

Mgr. Jana Pastuchová
poslankyně PS PČR, hnutí ANO

Co považujete za nejpalčivější problém
sociálních služeb?
Nepředvídatelné financování.
Považujete systém financování
sociálních služeb za dlouhodobě
udržitelný, efektivní a reagující
na skutečné potřeby klientů sociálních
služeb? Pokud ne, jak současný systém
změnit?
Nepovažuji. Bohužel se nepodařilo MPSV v čele s ministry ČSSD za 8 let
předložit novelu zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, kde by právě financování mělo být řešeno tak, jako mnoho
dalších věcí, které by sociálním službám
pomohly. Včetně úhradového limitu uvedeného v platném znění prováděcí vyhlášky
č. 505/2006 Sb. I když jsme se společně
s poslanci napříč politickým spektrem
snažili změnit tento zákon poslaneckou
iniciativou, právě poslanci ČSSD nám bylo
projednávání zablokováno.
Jaké spatřujete hlavní příčiny toho,
že v České republice nebyl dosud
nastaven fungující systém dlouhodobé
péče?
Zákon o dlouhodobé péči se neobejde bez
úzké spolupráce Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí.

Považujete za správné, aby
rodina participovala na úhradě
sociálních služeb, jak je to běžné
v západoevropských zemích?
ANO. Určitě je to jedna z možností.
Myslíte si, že je podpora neformálních
pečujících ze strany státu dostatečná?
Nemyslím. Všichni chceme, aby senioři,
kteří chtějí a mají tu možnost, mohli zůstávat co nejdéle ve svém rodinném prostředí. Dlouhodobá péče, kdy o osobu blízkou
pečují buď rodinní příslušníci, nebo jejich
přátelé, je velice náročná a dle mého názoru
by si zasloužila více pozornosti. Dlouhodobě není udržitelné, aby „jejich mzdou“ byl
pouze příspěvek na péči.
Nedávný průzkum, který realizovala
APSS ČR společně se SMO ČR a SMS
ČR, potvrdil nedostatečné kapacity
terénních a ambulantních služeb. Jaká
řešení navrhujete k podpoře rozvoje
těchto sociálních služeb?
Odpověď souvisí s předešlou otázkou.
Považuji za velmi důležité zvýšit prestiž
terénních služeb. Ti, kteří se rozhodnou
na plný úvazek pečovat, musí být adekvátně odměněni, a to nejen příspěvkem
na péči, ale i jinou, řekněme „minimální
mzdou pečovatele“.
Jakou roli by mohl či měl hrát
v sociálních službách ČR soukromých
sektor?
Bez soukromého sektoru se podle mého
názoru neobejdeme. Měl by doplňovat nabídku služeb.

Bc. Lucie Šafránková

poslankyně PS PČR, hnutí SPD
Co považujete za nejpalčivější problém
sociálních služeb?
Problémů tohoto typu je více. V prvé
řadě jde o samotnou podobu organizace
sociálních služeb coby důležité veřejné
služby. Samozřejmě včetně otázky jejich
systémového a dostatečného financování.
Dále jde o otázku rovnocenné dostupnosti
všech sociálních služeb pro všechny naše
občany, kteří je potřebují, na celém území
České republiky, od velkých měst po nejmenší obce.
Pokud máme postupovat po jednotlivých sektorech, problémem je katastrofální nedostatek míst a dlouhé čekací doby
na tato místa v domovech seniorů v mnoha
částech republiky. Dále nedostatek pěstounů, kteří by se mohli starat o opuštěné
a ohrožené děti, osoby závislé na pomoci
jiných osob – zde se situace ještě zhorší,
pokud bude definitivně schváleno zcela nesmyslné zrušení kojeneckých ústavů, resp.
pobytových ústavních zařízení pro děti
do 3 let věku.
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Pouze, jestliže odhlédneme od využívání příspěvku na péči na nákup sociálních
služeb, pokud jde o nadstandardní či soukromé služby, jestliže si to rodiny mohou
finančně dovolit. Základní úroveň sociálních služeb pro občany a rodiny, které je
z objektivních důvodů potřebují, musí být
financována z veřejných rozpočtů.

Rovněž musíme
razantně zvýšit mzdy
sociálních pracovníků,
aby tito občané z oboru
neodcházeli, a kromě
finančního ohodnocení
jim k nelehké práci
poskytnout i další
benefity – např. delší
dovolenou nebo
bezplatnou lázeňskou
a rehabilitační péči.
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A v neposlední řadě jde i o systém péče
o zdravotně postižené osoby závislé na každodenní péči jiných osob, a to jak v pobytových zařízeních, tak – možná zejména –
v domácí péči v souvislosti s nejen finanční
(ne)dostupností pečovatelských, terénních
a asistentských služeb a odlehčovacích služeb.
Rovněž musíme razantně zvýšit mzdy
sociálních pracovníků, aby tito občané
z oboru neodcházeli, a kromě finančního
ohodnocení jim k nelehké práci poskytnout
i další benefity – např. delší dovolenou nebo
bezplatnou lázeňskou a rehabilitační péči.
Považujete systém financování
sociálních služeb za dlouhodobě
udržitelný, efektivní a reagující
na skutečné potřeby klientů sociálních
služeb? Pokud ne, jak současný systém
změnit?
V žádném případě nejde o vhodný systém, což každoročně vidíme ve chvíli, kdy
v mnoha krajích docházejí rozpočtované
prostředky zhruba v polovině roku.
Dle našeho názoru musí mít hlavní, stoprocentní odpovědnost za zajištění financování, kvality a dostupnosti sociálních
služeb pro všechny občany stát, resp. resortní Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Příslušné rozpočtové položky musí být
významně navýšeny a vše musí probíhat
jako klasický výkon přenesené působnosti
státu na kraje, resp. obce, tzn., že stát bude
tyto služby jejich poskytovatelům, jedná-li se o subjekty veřejné správy, financovat
v plné výši.
S tím samozřejmě souvisí i navýšení některých sociálních dávek, zejména pak pří42

Myslíte si, že je podpora neformálních
pečujících ze strany státu dostatečná?
V žádném případě, jak jsem již uvedla
v jedné z předchozích odpovědí. Tato neformální péče by měla být po vzoru pěstounství institucionalizována se vším, co
k tomu patří. A její potřeba se bude ještě
rapidně zvyšovat s předpokládaným tzv.
stárnutím populace a tím, jak bude přibývat osob ve vyšším věku, z nichž určitá část
nebude životně a zdravotně soběstačná.

spěvku na péči pro osoby v I. a II. stupni závislosti v domácí péči. Tyto příspěvky jsou
nyní katastrofálně nízké, nelze za ně žádné
sociální služby prakticky pořídit. V loňském roce jsem novelou zákona navrhla jejich zvýšení, vláda k tomu, bohužel, zaujala
negativní stanovisko.
Jaké spatřujete hlavní příčiny toho,
že v České republice nebyl dosud
nastaven fungující systém dlouhodobé
péče?
Kromě nevhodného systému financování
této péče a nedostatečné výše tzv. příspěvku na péči je to též důsledek toho, že mnoho seniorů a zdravotně postižených pobírá
katastrofálně nízké starobní a invalidní důchody, což hnutí SPD navrhuje změnit zavedením tzv. minimálního důchodu zhruba na úrovni současné minimální mzdy (15
200 Kč) pro všechny osoby, které splnily
zákonné podmínky pro vznik nároku na invalidní důchod a pro osoby ve III. stupni
invalidity.
Na vině je i ta skutečnost, že není vůbec
nastaven systém tzv. domácí péče, tedy vytvoření prostoru pro to, aby o seniora nebo
o osobu nezvládající základní životní potřeby mohl pečovat rodinný příslušník formou
obdoby standardního zaměstnání po vzoru
např. pěstounství – aby pobíral určitou odměnu a aby se mu doba této péče započítávala do doby povinných odvodů sociálního
pojištěn pro vznik nároku na starobní důchod.
Považujete za správné, aby rodina
participovala na úhradě sociálních
služeb, jak je to běžné v západoevropských zemích?

Nedávný průzkum, který realizovala
APSS ČR společně se SMO ČR a SMS
ČR, potvrdil nedostatečné kapacity
terénních a ambulantních služeb. Jaká
řešení navrhujete k podpoře rozvoje
těchto sociálních služeb?
Zvýšení kapacit středních a vysokých
škol připravujících příslušné sociální pracovníky. Zvýšení mezd pracovníků těchto
služeb. Zapojení dobrovolníků do poskytování těchto služeb po nizozemském vzoru,
např. z řad studentů či aktivních a zdravotně způsobilých seniorů. Zapojení soukromého sektoru. Dotažení legislativy upravující prostor tzv. sociálně-zdravotního
pomezí, kdy je mnohdy požadována po příslušných pracovnících a poskytovatelích
sociálních služeb i zdravotnická aprobace.
Což by bylo možné nahradit zdravotnickým kurzem či školením pro tyto sociální
pracovníky.
Jakou roli by mohl či měl hrát
v sociálních službách ČR soukromých
sektor?
Velmi podstatnou. Pokud stát a samosprávy nedokáží, a není to nic jednoduchého, zajistit dostatečné kapacity a dostupnost sociálních služeb pro všechny občany
na celém území státu, musí je doplnit soukromý sektor. A to zejména v regionech,
kde je základní veřejná infrastruktura sociálních služeb nedostatečná.
Tam musí stát tyto soukromé subjekty
i určitým způsobem zastoupit, např. formou tzv. subordinačních veřejnoprávních
smluv, kdy si u nich stát (kraj, obec) určitou
službu objedná a zaplatí, aniž by na ni dopláceli občané.
Soukromí poskytovatelé sociálních služeb musí mít ke své činnosti vždy příslušná
oprávnění, atestace a odborně proškolený
personál, což musí hlídat stát.

