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V současné době čítá typologie so-
ciálních služeb 33 položek, a je pro 
uživatele sociálních služeb velmi ne-
přehledná. Rovněž pro poskytovatele 
sociálních služeb současný systém 
úzce vymezených oblastí zname-
ná více administrativy v případě, že 
chtějí klientům zajistit širší spektrum 
potřebných činností. Redukce druhů 
sociálních služeb je součástí projektu 
MPSV Podpora procesů v sociálních 
službách.

Ministerstvo práce a sociálních věcí 
plánuje zavést novou typologii soci-
álních služeb; např. denní stacionáře, 
ambulantní odlehčovací služby a cen-
tra denních služeb budou pod jednou 
registrací „ambulantní služba sociální 
péče“. 
„Reagujeme především na připomín-
ky poskytovatelů, ale v našem zájmu 
je zlepšit a zjednodušit organizaci so-
ciální pomoci pro ty, kteří ji potřebují,“ 
říká Petr Hanuš, ředitel odboru sociál-
ních služeb a sociální práce MPSV. 
„Příliš velký počet druhů sociálních 
služeb je nesrozumitelný pro ve-
řejnost. Podle jedné z navržených 
variant by se měl zredukovat počet 
druhů sociálních služeb na šest. 
Množství  registrovaných služeb se 
tak sníží, což ale v praxi neznamená 

redukci poskytované péče pro oby-
vatelstvo.“

Jaké další přínosy od redukce 
očekáváte? 
„Jsme přesvědčeni, že administrativa 
se zjednoduší poskytovatelům sociál-
ních služeb, ale i registračním orgá-
nům, tedy krajským úřadům. Poskyto-
vatelé tak budou moci lépe reagovat 
na potřeby obyvatel v určitém regio-
nu. Na redukované druhy služeb bude 
možné lépe modelovat indikátory 
efektivity sociální služby, tedy ukaza-
tele, podle kterých bude moci posky-
tovatel hodnotit výsledky své služby.“

Od kdy by změna typologie měla 
začít platit?
„Změna typologie sociálních služeb 
by měla začít platit od roku 2016, jako 
součást novely zákona o sociálních 
službách. V této chvíli připravujeme 
hlubší propojení se systémem sociál-
ních služeb, neboť druhy služeb jsou 
svázány s procesem registrace, stan-
dardy kvality, vykazováním dat, finan-
cováním a procesem plánování a roz-
voje sociálních služeb.“

O stanovisko k připravované typo-
logii jsme požádali Jiřího Horecké-
ho, prezidenta Asociace poskyto-

vatelů sociálních služeb ČR, který 
se také spolu s dalšími odborníky 
na změně podílí. 
„Typologie, resp. rozdělení a popis 33 
sociálních služeb tak, jak jej přinesl 
zákon o sociálních službách, měla 
své opodstatnění a vedla k zprůhled-
nění celého systému. Je však nutno 
dodat, že v prvních dvou letech stou-
pal počet nově registrovaných služeb. 
Následující praxe jasně ukázala, že je 
nutné zjednodušení. Zejména u vět-
ších poskytovatelů sociálních služeb, 
kteří měli ambici stát se regionálním 
či komunitním centrem a poskytovat 
širší spektrum služeb od pobytových 
přes ambulantní až po terénní, nará-
žela tato snaha na překážku dílčích 
registrací, která s sebou nesla i různé 
rozpočty, standardy kvality, ale i roz-
dělení úvazků zaměstnanců na deseti-
ny a přiřazení k jednotlivým službám.
V systému veřejných služeb má stát 
zajišťovat nezbytnou roli regulátora 
a dohlížitele tak, aby byla zajištěna 
elementární sociální ochrana a zabez-
pečení. Tato funkce státu však nemá 
být kontraproduktivní, tj. nemá posky-
tovatele veřejných služeb demotivo-
vat či jim zabraňovat v jejich činnost 
či rozvoji danému poptávkou. Zjedno-
dušení typologie sociálních služeb by 
mělo vést k naplnění této premisy.“  
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