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Naší prioritou
jsou efektivní
sociální službY
Od února 2014 je Zuzana Jentschke Stőcklová náměstkyní Ministerstva práce a sociálních věcí
pro oblast sociální a rodinné politiky. Redakce ji požádala o rozhovor.
Jakou prioritu má v řešení řady
úkolů, které před Vámi stojí, problematika sociálních služeb?
Problematika sociálních služeb a jejich efektivního poskytování, zajištění dostupnosti a transparentního financování je jednou z oblastí, které
přikládáme vysokou prioritu. Této
problematice se věnujeme v projektu „Podpora procesů v sociálních
službách“, ale i v dalších dílčích
projektech, které realizujeme se
sociálními partnery. V současnosti
neustále roste význam sociálních
služeb jako nástroje sociální politiky. Sociální služby jsou schopny
eliminovat dopady ekonomické krize na nejzranitelnější vrstvy obyvatelstva a zároveň plnit i preventivní
funkci. S ohledem na demografický
vývoj společnosti očekáváme, že význam sociálních služeb dále poroste. Problematika sociálních služeb
a zabezpečení jejich dlouhodobého
efektivního fungování tudíž představuje jeden z nejdůležitějších úkolů Ministerstva práce a sociálních
věcí, ale i současné vlády, která jako
prakticky jediná tuto oblast konkrétně zohledňuje v programovém
prohlášení vlády. V této souvislosti
je nutné i zmínit, že v rámci ČSSD
a fungování odborných komisí se
sociálními službami dlouhodobě
zabývá a máme vypracované konkrétní plány, které nyní představujeme sociálním partnerům, krajům
či obcím a zastřešujícím organizacím v sociálních službách. V této
oblasti bych chtěla poděkovat všem
partnerům, kteří se aktivně zapojují
do práce nad úpravou současného
systému, který byl dlouhodobě decimován předchozími pravicovými
vládami.
Jaký je Váš názor na úlohu rezidenční péče ve struktuře sociálních služeb?
Rezidenční péče je nezastupitelnou
součástí sociálních služeb. Ve společnosti vždy byly, jsou a budou osoby, které potřebují rezidenční péči.
Snahou MPSV je podpořit kvalitu
a dostupnost této formy péče. Soustavně také usilujeme o podporu
ambulantní a terénní formy podpory

s cílem umožnit lidem setrvat co nejdéle v jejich přirozeném prostředí.
Jaká je Vaše představa o převodu odpovědnosti za financování
sociálních služeb z ministerstva
na kraje?
V této souvislosti je nutné zmínit historické souvislosti. Předchozí vlády
se touto oblastí dlouhodobě nezabývaly a pouze odkládaly účinnosti paragrafu 101a, který převod financování upravuje. Za účelem zajištění
hladkého přechodu financování sociálních služeb byla vytvořena pracovní skupina ministerstva a krajů.
V rámci jednání této pracovní skupiny byly definovány klíčové oblasti,
kterým je třeba věnovat mimořádnou pozornost. Nezbytné je připravit metodiku MPSV o poskytnutí

dotace kraji, a to včetně ustanovení ohledně řešení problematických
bodů procesu, například posouzení
a schválení žádosti kraje o dotaci,
výplatu přidělené dotace (splátky
dotace) do rozpočtu kraje, využití
nespotřebovaných, vrácených prostředků, nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí, sankce nebo
uznatelné a neuznatelné náklady.
Přílohou rozhodnutí o poskytnutí
dotace kraji pak bude výše zmíněná
metodika, která poskytne dostatečnou právní oporu celého procesu.
Nezbytným krokem je také nastavení dalších kontrolních mechanismů,
které zajistí hladkou realizaci celého procesu. V současné době tyto
kroky naše ministerstvo konzultuje
se sociálními partnery, kraji a poskytovateli sociálních služeb.

a k t uá l n í t é m a

Strana 3

Jaké jsou záměry MPSV s legislativním ukotvením dlouhodobé
péče? Uvažujete i o zavedení
standardů kvality v dlouhodobé
péči?
Tuto oblast má současná vláda také
ve svém programovaném prohlášení, které se odkazuje právě na řešení situace průřezových sociálně-zdravotních služeb.
Řešení problematiky dlouhodobé
péče, resp. sociálně zdravotního
pomezí, je předním zájmem Ministerstva práce a sociálních věcí.
Ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví se zabýváme možnými
systémovými změnami v oblasti zajištění a poskytování dlouhodobé
péče. Pro řešení dlouhodobé péče
a celého sociálně zdravotního pomezí chce MPSV ustanovit pracovní
skupinu. O našem záměru jsme již
informovali Ministerstvo zdravotnictví. V rámci těchto přípravných
kroků vzniká meziresortní odborná
skupina, která bude navrhovat konkrétní kroky pro změnu současné
legislativní úpravy. Cílem bude spíše upravit současné legislativní normy, a to jak v oblasti sociálních, tak
i zdravotních služeb, aby byly oba
systémy navzájem propojené.
Samozřejmě počítáme s tím, že by
i tato oblast byla ošetřena kvalitativ-

ními standardy, které se budou opírat o oba systémy, ale účelem bude
spíše zajistit dostatečnou kvalitu
poskytnuté péče a nikoliv zvyšovat
administrativní zátěž poskytovatelům těchto služeb.
V současné době je v oblasti
sociálních služeb hodně skloňováno slovo „transformace
v sociálních službách“. Nemyslíte si, že je tento proces přechodu ústavně poskytovaných
služeb na komunitní preferován
na úkor vytváření jiných, které
v nabídce poskytovatelů chybí,
přestože je po nich poptávka?
Např. nabídka respitní péče,
míst pro klienty s poruchami
autistického spektra anebo
pro osoby s psychiatrickými
diagnózami, kteří „vypadli“ ze
systému zdravotní péče?
Nedomnívám se, že by zmiňovaná
transformace sociálních služeb,
tedy přechod uživatelů z ústavní
péče do komunitních služeb, byla
důvodem nedostatečné nabídky služeb, jak uvádíte. Zde je opět potřeba
zdůraznit úlohu kraje, který na svém
území podle zákona o sociálních
službách zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb, zajišťuje dostupnost informací o možnostech

a způsobech poskytování sociálních služeb a zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb.
Současně je nutné zmínit, že proces transformace je dlouhodobý
systémový krok, který počítá s tím,
že k úplné transformaci všech služeb může dojít až v řádech desítek
let. Nutnou součástí celého procesu je i souhlas klienta, kterého se
transformace bezprostředně dotýká
a bez jeho aktivní účasti nelze tento
proces úspěšně realizovat. Příklady
této praxe lze vidět i v jiných západních zemích, kde tento proces již
probíhá více jak 20 let a stále není
ukončen.
Co se týče služeb pro osoby s duševním onemocněním, pro úplnost
uvádím, že této problematice se věnujeme na pracovní skupině k reformě psychiatrické péče, která je zřízena Ministerstvem zdravotnictví.
Zároveň v projektu Podpora procesů
v sociálních službách připravujeme
zadání analýzy dopadu této reformy do oblasti sociálních služeb. Cílem je zmapování současné situace,
resp. zda nabídka služeb pro tuto
cílovou skupinu je dostatečná či nikoliv a na základě tohoto zjištění
přijmout vhodná opatření.
Děkujeme za rozhovor.

