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Několik poznámek ke genezi sociální péče, včetně služeb 

• Sociální služby začaly ústavní péčí – útulky pro nemocné tuláky (Boleslav I) 

• Ambulantní služby pro chudé již za Karla IV. – nabízí se práce na veřejných stavbách 

• Vstup veřejného sektoru do procesu pomoci chudým byl reakcí na masový 
pauperismus v 16. století (jako policejní opatření Ferdinanda V. Domovské právo) 

• Obce začaly regulaci „žebroty“ v zájmu měšťanů. Nabízela se veřejná práce pro 
zdravé a služby pro nemocné, nikoliv dávky 

• Mezi službami dominovala ústavní péče o zdravotně postižené a opuštěné děti 
(chudobince, špitály, sirotčince, atd.) 

• Za ambulantní služby odpovídaly obce – domovské právo (obecní zřízení ř. zákon    
č. 170/1849)  

• Komunisté považovali sociální péči za přežitek kapitalismu. Socialismus vyřeší vše. 
Změna názoru až v šedesátých letech. Služby jen pro těžce nemocné 
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Systémové ratio reforem 1991 a 2006 
• Očekávaly se nepříznivé dopady liberalizace a privatizace 

• Proto novela zákona č.100/1988 Sb. o sociálním zabezpečení 
• Renesance sociální péče 
• Liberalizace poskytování sociálních služeb 

• Zákony o sociální potřebnosti a o životním minimu, 1992 

• Příprava zákona o sociální pomoci – Klausova vláda odmítla 

• V. Špidla obnovuje reformní proces, včetně sociálních služeb  

• Musí se dát sociálním službám systémové řešení, 2006 

• Social welfare = sociální péče – rozdělily se dávky a služby  
• Systémy jinde zahrnují dávky i služby 
• Vláda to rozdělila na dva systémy – dávky hmotné nouze a sociální služby –     

a nezavedla pravidlo volby: buď dávky hmotné nouze nebo sociální službu 
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Důvody pro reformu systému sociální péče 
Předchozí úprava neodstranila prvky předchozího režimu 

Napravovaly se hlavní nedostatky:   

• Absence uceleného systémového konceptu sociálních služeb 

• Omezení sociálních služeb především na těžce zdravotně postižené 

• Pasivní role klienta sociálních služeb 

• Centralizace řízení, převažoval autokratický byrokratický model 

• Nedostatečná nabídka sociálních služeb: systém postrádal především služby 
komunitního charakteru a terénní služby 

• Chybějící právní zázemí pro nově vznikající nestátní subjekty poskytující 
alternativní sociální služby 

• Chybějící právní vymezení kompetencí a odpovědnosti poskytovatelů 
sociálních služeb i samotných pracovníků v sociálních službách 
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Cíle reformy 2006 

• Zrovnoprávnit veřejné a soukromé poskytovatele sociálních služeb  

• Z 16 počinů sociální péče vytvořit systém sociálních služeb 

• Nedostatečná nabídka sociálních služeb: systém postrádal především 
služby komunitního charakteru a terénní služby 

• Vytvořit prostředí pro deinstitucionalizaci sociální péče – podmínky 
pro sociální začleňování osob  

• Poskytnout ucelené právní zázemí pro sociální služby 

• Právně vymezit kompetence a odpovědnost poskytovatelů                     
i samotných pracovníků v sociálních službách – ochránit klienty 

• Zaručit odbornost poskytovatelů i kvalitu poskytované podpory 
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Přínosy zákona o sociálních službách, 2006 
• Přijetí zákona můžeme hodnotit velmi positivně. Byl výrazným pokrokem 

správným směrem 

• Byl uzákoněn systém služeb (od poradenství až po ústavní), podstatné 
rozšíření nabídky soc. služeb a odstraněn chaos 

• Zrovnoprávnění veřejných a soukromých poskytovatelů soc. služeb 

• Posílení úlohy klienta jako objednavatele služby (PNP) 

• Vytvořen právní rámec pro odborné poskytovatele soc. služeb a omezena 
živelnost a diletantství 

• Uznání sociálních pracovníků v sociálních službách jako profese a definovány 
kvalifikační předpoklady pro výkon profese soc. pracovníka  a pracovníka      
v soc. službách 

• Důraz na kvalitu, vytvořeny předpoklady pro její kontrolu, licencování 
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Zásadní otázky, které před námi stojí 
Potřebujeme změnu právní úpravy sociálních služeb?  

• Ano, zákon platí už 8 let a potřebujeme odstranit nedostatky, které se objevily 

Stačí novela nebo potřebujeme nový zákon?  
• Potřebujeme nahradit „telefonní seznam“ služeb podle poskytovatelů 

racionálním systémovým uspořádáním podle potřeby klientů 

• Potřebujeme vyjmout úpravu profese sociálních pracovníků a umístit ji        
do samostatného zákona 

• Potřebujeme transformovat systém příspěvků na péči a nahradit jej  

 a) podporou pečujícím rodinám v systému státní sociální podpory 

 b) nahradit jej systémem kuponů, umožnily by volbu poskytovatele 

 c) propojit s hmotnou nouzí 

Tedy potřebujeme nový zákon   
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Potřebujeme změnu právní úpravy? 

• Systém zákona v dělení služeb na prevenci a péči je zavádějící –            
do prevence jsou zahrnuty služby, které mají charakter péče 

• Podporuje právní nestabilitu - přesně stanovený seznamu „povolených“ 
soc. služeb zabraňuje vzniku nových služeb a alternativních forem péče  
a nutí zákonodárce k častým novelám 

• Zákon neřeší dostupnost ani potřebnou kapacitu služeb 

• Problémy s příspěvkem na péči – směšuje dvě sociální události – to 
nepodporuje financování sociálních služeb a konkuruje s domácí péčí 

• Inspekce je formální, protože standardy kvality jsou formulovány spíše 
jako normy organizační a hygienické – chybí vazba na registraci 
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Co nového by měly nové zákony upravit? 
• Uspořádat sociální služby, bez podrobností, jen obecně definovat služby 

• Poradenské 

• Asistenční 

• Terénní  

• Pečovatelské 

• Ambulantní 

• Ústavní  

• Rozšířit oprávnění orgánů, které služby registrují, aby posoudily, zda 
služba má sociální povahu některé z uvedených služeb 

• Časově omezit platnost licence, zavést pravidelné prodlužování po 5 letech 

• Posílit sledování kvality a oprávnění inspektorů, jejich nezávislost 

• Definovat povinnou solidaritu, a to obcím uložit jako povinnost 
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Několik poznámek k financování sociálních služeb 

• Nahradit příspěvek na péči systémem kuponů, opravňují k poskytnutí 
péče, které by inkasovali poskytovatelé v zákonné výši 
• Zavést dávku obdobnou rodičovskému příspěvku, pro pečující rodinu  

• Pro ústavní služby zavést princip dávka nebo služba – umožní to lépe 
financovat ústavní péči.  Dávky mají zabezpečit úhradu nákladů života 

• V systému subvencování služeb z veřejných rozpočtů  
• Určit, které služby budou financovány  

• Financování vázat na podmínky, které, když služba splní, dostane finance              
i v dalším roce  

• Zachovat spolupodílení klienta na nákladech služby, byť symbolické 
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Jaké legislativní změny si reforma sociálních služeb vyžádá? 

• Nový zákon o sociálních službách 

• Nový zákon o komoře sociálních pracovníků 

• Novelu zákona o obcích 

• Novelu zákona o krajích a o hlavním městě Praha 

• Novelu zákona o státní sociální podpoře 

 

 

DĚKUJI ZA POZORNOST 
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