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V pátek 27. 5. 2022 zveřejnilo MPSV ČR výsledek dotačního řízení pro poskytovatele sociálních
služeb s nadregionální či celostátní působností pro rok 2022. Drtivá většina přiznaných dotací je
v průměru snížena o 25 % proti roku 2021. Vzhledem k vysoké inflaci, růstu cen nájmů, energií a
dalších komodit, je ve skutečnosti propad příjmů poskytovatelů sociálních služeb mnohem
výraznější a je prakticky pro ně likvidační.
Poskytovatelé sociálních služeb se ocitají v pasti, protože ani případné propouštění
zaměstnanců a likvidace některých sociálních služeb by situaci neřešilo. Poskytovatelé obdrželi
informaci o tak výrazném snížení dotace až koncem května letošního roku. Poskytovatelé
sociálních služeb, jako zaměstnavatelé, nemohou svým zaměstnancům zrušit pracovní poměr
okamžitě na základě vnějších okolností. Jsou povinni, podle zákoníku práce, dodržet výpovědní
lhůtu a současně poskytnout zákonné odstupné. Poskytovatelé sociálních služeb se
rozhodnutím ministerstva o snížení dotací dostávají do neřešitelné situace.
Vzniklá situace ohrožuje desetitisíce občanů, kteří jsou odkázáni na poskytování sociálních
služeb. Jde především o služby asistenční, pečovatelské a aktivizační. Současně dojde k likvidaci
rozsáhlé sítě poradenských služeb, což zásadním způsobem ovlivní možnost lidí, kteří se ocitnou
v těžké životní situaci, nalézt řešení a získat pomoc.
NRZP ČR vyzývá místopředsedu vlády a ministra práce a sociálních věcí pana Mariána Jurečku,
aby vzniklou situaci neprodleně řešil. Jediným řešením je, v rámci novely o státním rozpočtu,
navýšit finanční prostředky na sociální služby v takové výši, aby poskytovatelé mohli plnit svoje
závazky, které na sebe přijali smlouvou s MPSV ČR. Zároveň žádáme o schůzku s panem
ministrem, na které by nás měl informovat o způsobu řešení současné situace. NRZP ČR je
informována o tom, že obdobná situace je i u dotací na sociální služby na regionální úrovni.
MPSV ČR ve svém dotačním řízení vůbec nezohlednilo vysokou míru inflace, ani případný růst
platů a mezd pracovníků v sociálních službách, které jsou i tak velmi nízké proti ostatním
odvětvím.
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