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 úvodu TK ředitel odboru soci-
álních služeb a sociální práce 
MPSV Petr Hanuš představil 
projekt Podpora procesů v so-

ciálních službách, jehož úkolem je průře-
zově mapovat sociální služby a způsob je-
jich poskytování, a to nejen z úhlu pohledu 
práv uživatelů, ale také kvůli rozkrývání 
celkové ekonomické a  věcné stránky po-
skytování sociálních služeb. Celý projekt 
bude trvat ještě cca dva roky a mj. v něm 
dochází ke konzultacím možných způsobů 
hodnocení efektivity sociálních služeb se 
zahraničními odborníky. Důraz na efekti-
vitu je přitom jednou z možných cest, jak 
za  stávající objem fi nančních prostředků 
poskytovat co nejlepší služby. Hanuš při-
pomněl, že právě Velká Británie sloužila 
od počátku reformování sociálních služeb 
v ČR jako určitý vzor, a ocenil také spolu-
práci s kolegy z Izraele, který zase předsta-
vuje zemi podobnou České republice pře-
devším z hlediska počtu obyvatel. Ovšem 
inspiraci a spolupráci s odborníky projekt 
hledá i v dalších zemích, např. na Sloven-
sku, ve Švýcarsku, Francii, v Rakousku aj.

Daniela Lusková, vedoucí oddělení kon-
cepce sociálních služeb MPSV, přiblížila 
stěžejní aktivity projektu, jejichž cílem 
je mj. novým způsobem uspořádat druhy 
sociálních služeb (v  současnosti jich dle 
naší legislativy existuje 33) do  jakýchsi 
„shluků“, což by mělo zjednodušit proces 
registrací a  zefektivnit systém inspekcí, 
resp. kontroly. Dalším cílem projektu je 
vytvořit „karty služeb“, tedy komplexní 

popis každé služby od počátku její regist-
race přes její průběh až po kontrolu, a také 
nastavit indikátory efektivity, resp. vý-
sledků služeb. Současný systém kontroly 
se totiž zaměřuje především na lidská prá-
va, ovšem poskytování sociálních služeb 
má i další aspekty.

Cíle projektu v oblasti fi nancování sociál-
ních služeb přiblížila Linda Maršíková, ve-
doucí oddělení ekonomiky sociálních služeb 
MPSV. Hovořila o změnách ve způsobu roz-
dělování dotací poskytovatelům sociálních 
služeb právě s ohledem na efektivitu každé 
služby, nikoliv např. na historický zvyk. 

Na  přímý dotaz časopisu Sociální služ-
by, kdy ke  změnám kategorizace sociál-
ních služeb dojde a  zda nepřinesou ještě 
větší zmatek, D. Lusková odpověděla, 
že celý systém by se měl naopak zjedno-
dušit, a  to i  vůči veřejnosti, která nemá 
v  současné době o  širokém spektru so-
ciálních služeb naprosto žádný přehled. 
Pro poskytovatele sociálních služeb bude 
změna znamenat např. méně striktní po-
pis služby při její registraci, a  tím také 
širší spektrum možných činností dané 
sociální služby, přičemž některé činnos-
ti budou povinné, jiné povinně volitelné. 
Poskytovatel si tedy bude moci fl exibilně 
namodelovat registrovanou službu přesně 
podle potřeb uživatelů v  daném regionu. 
Petr Hanuš ovšem upozornil, že v této fázi 
projekt na  tiskové konferenci prezentuje 
teprve jakousi „anotaci úvah“. Rozběhnutí 
vlastního legislativního procesu, v  rámci 
kterého bude veřejnost s výstupy projektu 
seznamována a bude otevřena širší disku-
se, lze očekávat až po  volbách do  Posla-
necké sněmovny v příštím roce. Nyní jde 
o to, prodiskutovat relevantní otázky s od-

borníky, mj. i  ze zahraničí, aby se proces 
změn v ČR pokud možno vyhnul alespoň 
některým možným chybám. 

Martina Zikmundová, ředitelka České 
asociace streetwork, se zástupců MPSV 
dotázala, jak bude v regionech při rozdě-
lování dotací stanovována potřebnost slu-
žeb. Zvlášť služby sociální prevence, které 
nebývají vzhledem ke své klientele v kon-
krétních lokalitách příliš populární, mají 
totiž v  tomto směru nemálo negativních 
zkušeností, a  tak se může snadno stát, 
že místní zástupci veřejné správy tyto 
služby za  potřebné považovat nebudou. 
Linda Maršíková odpověděla v  tom smy-
slu, že toto nebezpečí samozřejmě hrozí, 
a proto bude nutné stanovovat potřebnost 
např. adiktologických služeb v daném re-
gionu objektivně, třeba podle výskytu so-
ciálně patologických jevů na určitém úze-
mí. Proto je také zvažováno, že by takto 
specifi cké služby byly fi nancovány jedním 
výplatním místem, např. Úřadem vlády. 
Daniela Lusková doplnila, že regiony mají 
své procesy střednědobých plánování 
a odborníky podobně jako MPSV, takže by 
k  situacím, kdy by byla skutečná potřeb-
nost nějaké sociální služby místní správou 
ignorována, nemělo docházet.

Zda v České republice dojde v horizontu 
cca 2-3 let opravdu ke změnám, které pro-
středí poskytování sociálních služeb zjed-
noduší, zefektivní a  zajistí fi nancování 
podle objektivních hledisek, ukáže až čas. 
Roli v úspěšném zakončení projektu Pod-
pora procesů v sociálních službách budou 
hrát nejen profesní zkušenosti, znalosti 
a  erudice odborníků u  nás i  v  zahraničí, 
ale také vývoj na politické scéně a z toho 
vycházející preference.

Dojde k zjednodušení a zefektivnění prostředí 
poskytování sociálních služeb?
Ve středu 17. dubna se v pražském 
hotelu Olympik v rámci projektu 
„Podpora procesů v sociálních 
službách“ u příležitosti konání 
odborné konference „Efektivita 
a sociální služby“ konala tisková 
konference Ministerstva práce 
a sociálních věcí. Kromě zástupců 
MPSV se jí zúčastnila také 
britská odbornice na kvalitu 
a měření výsledků sociálních 
služeb Ann Netten z Univerzity 
v Kentu a vrchní ředitel sekce pro 
plánování, výzkum a vzdělávání 
Ministerstva sociálních věcí 
a sociálních služeb Izraele Yekutiel 
Sabah.
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