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Původní smysl

inspekcí
se vytratil

Novým ředitelem odboru sociálních služeb MPSV se stal David Pospíšil. Redakce ho požádala
o rozhovor.
Vážený pane řediteli, chtěla
bych Vám poblahopřát k novému
místu. Můžete se krátce čtenářům představit?
Sociální oblastí se zabývám velmi
dlouho, prakticky již od střední školy, přes vyšší odborné vzdělávání až
po studium na vysoké škole. Vždy
jsem se profiloval právě na oblast
sociálních služeb a na přípravu veřejných politik. Mám bohatou zkušenost z neziskového sektoru, kde
jsem pracoval ve službách jako sociální pracovník v přímé péči, fundraiser a koordinátor dobrovolníků.
Pamatuji si, jak na nás působil nový
zákon o sociálních službách v letech
2006 - 2007, co vše jsme jako poskytovatelé museli v organizaci změnit
včetně standardů kvality, vnitřních
procesů a částečně i v péči o klienty.
Díky této zkušenosti se dovedu velmi vcítit do pocitů dnešních zástupců poskytovatelů sociálních služeb.
Po zkušenosti v neziskovém sektoru
jsem pracoval na Krajském úřadě
Středočeského kraje, kde jsem zastával pozici koordinátora plánování rozvoje sociálních služeb a poté
jsem se shodou okolností dostal
do nové oblasti interního auditu.
I když to byla pro mne zcela nová oblast, tak mi otevřela nové obzory, ze
kterých mohu čerpat i nyní. Nicméně, z oblasti sociálních služeb jsem
nikdy úplně neodešel. Pořádal jsem
různá školení, pracoval jako dobrovolník a věnoval se publicistické
a vědecké činnosti. Když se naskytla
příležitost ucházet se o současnou
pozici, nemusel jsem dlouho váhat
a jsem rád, že jsem dostal důvěru
vést odbor sociálních služeb.
Již v prvních dnech jsem se musel
rychle zorientovat a začít s mými
podřízenými připravovat novelu zákona o sociálních službách, zejm.
z důvodu přechodu financování sociálních služeb na kraje.
Co je hlavním cílem novely zákona o sociálních službách?
Kterých okruhů se novela bude
týkat?
V první řadě bych chtěl poděkovat
celému týmu zaměstnanců našeho
odboru a dalším přizvaným odbor-

poskytování sociálních služeb z Úřadu práce je nevyhnutným krokem.
Vím, že se dnes ozývají nesouhlasné hlasy, které se stejně tak
ozývaly i v době, kdy byly inspekce násilně převáděny z krajských
úřadů na úřady práce. Myslím si,
že hlavní problém inspekcí není ani
tak v tom, kam jsou inspektoři organizačně zařazeni, ale spíše v samotném obsahu. Původní smysl, když
se inspekce zaváděly, se v praxi bohužel vytratil. Inspekci více zajímají
formální a administrativní náležitosti, nežli ochrana práv uživatelů
a kvalita služby. Současně není inspekce dobře upravena ani ve smyslu samotné státní kontroly. Sankce,
které se ukládají, většinou neobstojí. Není to chyba samotných inspektorů, ale zákona. Převod inspekcí je
tedy prvním krokem a současně už
dnes pracujeme na zásadní revizi
celé oblasti kvality a inspekce sociálních služeb.
níkům, kteří se na této technické
novele podílejí. Cílem, který v rámci
novely zákona s nabytím účinnosti
od 1. 1. 2015 sledujeme, je napravit
nevyhovující právní úpravu v několika oblastech systému sociálních
služeb. Těmito okruhy jsou především: transparentní systém financování sociálních služeb v návaznosti
na přechod na krajskou úroveň, tedy
také úprava definice střednědobého plánu a sítě sociálních služeb,
převod výkonu inspekcí poskytování sociálních služeb z Úřadu práce
České republiky a vytvoření nového
dotačního titulu pro rozvoj sociální
práce na krajích a obcích.
Co si slibujete od převedení
výkonů inspekcí z Úřadu práce
České republiky?
Ministerstvo práce a sociálních věcí
považuje přesun agendy inspekce poskytování sociálních služeb
za smysluplný a efektivní krok, který
respektuje a propojuje oblast plánování a financování sociálních služeb. Úřad práce má ze svého titulu
vykonávat především aktivní politiku zaměstnanosti a přesun inspekcí

Kdo by měl agendu inspekcí
vykonávat?
Ministerstvo v připravované novele
zákona o sociálních službách zpracovalo dvě možnosti přesunu agendy inspekce. Ministerstvo preferuje
variantu výkonu inspekce prostřednictvím krajských úřadů a ministerstva, které by mělo provádět inspekce u poskytovatelů sociálních
služeb, kteří jsou založeni nebo zřízeni krajem. Tím bychom odstranili
možné střety zájmů. Krajské úřady
díky výkonu inspekce budou mít navíc ke kontrole registračních podmínek i kontrolu kvality poskytování
sociálních služeb. Tedy dvě základní
oblasti kontroly, které spolu bezprostředně souvisí. Další možnou variantou je přesun celé agendy inspekcí pouze na ministerstvo.
Bude mít tato změna nějaký dopad na státní rozpočet?
V obou variantách je dále preferován převod agendy se stávajícím
počtem zaměstnanců – inspektorů,
tudíž náklady na státní rozpočet by
neměly být nijak výrazně změněny.
Nicméně ministerstvo upozorňuje na velmi nízký počet inspektorů
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a preferuje personální navýšení, což
by samozřejmě mělo dopad na státní rozpočet.
Jak bude zajištěna kontinuita
výkonů inspekce?
Kontinuitu výkonu inspekcí sociálních služeb zajistí ministerstvo
v rámci své kompetence řízení výkonu přenesené státní působnosti,
do které agenda inspekcí spadá.
Dále pak nositeli kontinuity jsou
samotní inspektoři. V novele zákona je navržen přechod stávajících
systematizovaných pracovních míst
na krajské úřady a ministerstvo.
I nadále se počítá se zapojením již
vyškolených externích inspektorů –
specializovaných odborníků s dlouholetou praxí poskytování sociálních služeb.
Jak bude zajištěna jednotnost
výkonu inspekcí?
Právě díky pravomoci ministerstva
řídit přenesenou státní působnost
danou zákonem o sociálních službách, ministerstvo kontroluje výkon
inspekcí sociálních služeb na krajských úřadech. Další nástroj zavádí
nový zákon o kontrole, účinný od tohoto roku, který stanoví možnost
nadřízeného orgánu převzít v odůvodněných případech výkon kont-

roly podřízeného správního orgánu.
Neposlední v řadě pak jsou samotné
návrhy novely zákona o sociálních
službách, které by měly přinést nová
ustanovení pro zajištění jednotného
a transparentního výkonu inspekce.
Jedná se především o oblast plánování a vyhodnocování inspekční
činnosti, povinné frekvence inspekcí a zmocnění ke stanovení jednotných postupů inspekce prováděcím
právním předpisem.
Dotace a financování
O přechodu financování sociálních služeb na kraje se mluví již
hodně dlouho. Jaký záměr sleduje návrh novely?
Primárním záměrem přechodu části dotačního řízení je směřování rozhodovacího procesu na krajskou
úroveň, tj. úroveň bližší poskytovatelům sociálních služeb. Pracovníci
krajských úřadů situaci na území
kraje znají. Jsou schopni objektivního hodnocení kvality i potřebnosti sociálních služeb a v kontextu této skutečnosti jsou vysoce
kompetentní navrhnout optimální
míru podpory jednotlivým subjektům. Změna ve své podstatě není
tak zásadní, neboť i v posledních
letech navrhovali částky podpory

pracovníci krajských úřadů. Tyto
částky byly následně projednávány
na Odboru sociálních služeb MPSV
a o jejich skutečném přidělení rozhodovala příslušná dotační komise
MPSV.
Většina krajů a obcí není
na změny připravena. A vznikne
jim řada povinností. Má MPSV
plán, jak jim pomoci?
O přechodu části dotačního řízení
na krajskou úroveň se hovoří již delší
dobu. Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 101a předpokládal
tento přechod s účinností od 1. ledna 2014. Technická novela uvedeného zákona, plánovaná na tento rok,
s přechodem části dotačního řízení
na kraje počítá. V rámci MPSV byla
ustanovena Společná expertní skupina, kterou tvoří zástupci MPSV a krajů, která se několik měsíců podrobně
věnuje všem skutečnostem a dopadům, které v souvislosti s přechodem
části dotačního řízení na krajskou
úroveň vznikají. V rámci činnosti této
skupiny byl zpracován harmonogram
přechodu části dotačního řízení,
a také navržen harmonogram dotačního roku pro kraje. V rámci MPSV
Pokračování na str. 3
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byla zpracována první verze metodiky MPSV poskytnutí dotace kraji, a to
včetně ustanovení ohledně řešení
problematických bodů procesu, například posouzení a schválení žádosti kraje o dotaci, výplatu přidělené
dotace do rozpočtu kraje, využití nespotřebovaných vrácených prostředků, nedodržení podmínek stanovených v rozhodnutí, sankce, postup
při navýšení prostředků alokovaných
na poskytování sociálních služeb
apod. Nezbytným krokem je také nastavení kontrolních mechanismů, které zajistí hladkou realizaci celého procesu. Tento první návrh metodiky byl
30. 4. 2014 zaslán pracovníkům sociálních odborů všech krajských úřadů
k připomínkování. Na základě těchto
připomínek bude vytvořena finální
verze metodiky, která by měla být zveřejněna v průběhu června letošního
roku. Přílohou finální verze metodiky
bude Rozhodnutí o poskytnutí dotace
kraji, které poskytuje právní oporu
pro postupy stanovené metodikou.
MPSV je, tak jako doposud, připraveno se zástupci jednotlivých krajů
i obcí jednat a řešit veškeré problémy, které se při realizované změně
vyskytnou.
Chápu, že se jak poskytovatelé, tak
i někteří zástupci krajů obávají přechodu. Přesto bych chtěl upozornit,
že přechodem bude konečně nastaven jasný a transparentní systém
rozdělování dotačních prostředků.

Výhoda v tomto systému bude, že
každý poskytovatel bude prakticky
dopředu vědět, jakým způsobem
bude jeho žádost hodnocena. Toto
je prvek, který bude neocenitelný
pro všechny strany a „odkryje karty“ jak na straně krajů, tak na straně
poskytovatelů. MPSV samozřejmě
počítá i s tím, že v prvním roce mohou nastat problémy a je připraveno
je rychle řešit, tak aby systém sociálních služeb nebyl vážně ohrožen.
V jaké fázi je příprava národní
strategie rozvoje sociálních
služeb?
Národní strategie rozvoje sociálních
služeb na období 2014 – 2020 (NSRSS) navazuje na předchozí dokument
s názvem „Priority rozvoje sociálních
služeb pro období 2009 – 2013“.
NSRSS představuje rámcový materiál, který bude vymezovat hlavní směry rozvoje sociálních služeb na příští
období. V části nazvané Strategické
oblasti rozvoje sociálních služeb budou popsány vize, cíle a úkoly pro
dané období, přičemž v rámci uvedeného časového horizontu budou
na kratší úseky vytvářeny akční plány, jež budou definovat konkrétnější
kroky a opatření. Text NSRSS ještě
musí projít obvyklým procesem projednávání, tj. získáním připomínek
v rámci samotného resortu práce
a sociálních věcí, vnějším připomínkováním ze strany ostatních zainteresovaných subjektů a poté předložením vládě (předpoklad v září 2014).

Závěrem:

Co novela zákona přinese poskytovatelům a uživatelům sociálních služeb?
V první řadě je nutné zmínit, že tato
technická novela pouze zpřesňuje
některá ustanovení zejména ve vztahu k přechodu financování sociálních služeb ze státní na krajskou úroveň, tak aby byl přechod co nejhladší
a transparentní. Doufáme, že bude
také schválen nový dotační titul pro
rozvoj sociální práce na obcích, ta
byla do současnosti utlumována
a díky tomu se více rozvíjely sociální
problémy ve městech a obcích.
MPSV již teď připravuje další změny v systému, tak aby se snížila
administrativní náročnost poskytovatelů sociálních služeb, aby se
zracionalizovala oblast inspekcí,
nastavila se jasná pravidla pro nové
a stávající služby a konečně se provázala oblast plánování sociálních
služeb s financováním tak, jako je
tomu v západních zemích Evropské
unie.
Věříme, že těmito změnami, které
netvoříme shora, ale za účasti sociálních partnerů, odborníků a zástupců střešních organizací, postupně zkvalitníme celou, tak širokou
a důležitou oblast, jakou sociální
služby bezesporu jsou.
Děkujeme za rozhovor.
Lenka Kaplanová

Sociální bydlení – více otázek než odpovědí
Dokončení ze str. 1

příjemců, tj. cca 1,5 % všech domácností
a v cca 15 tis. případech do ubytoven, převážně domácnostem jednotlivců. Jedná
se tedy o problém cca 0,35 % domácností.
Z makro pohledu jde zcela o marginální
problém ve srovnání s jinými kritickými
problémy (např. dlouhodobá nezaměstnanost a nezaměstnanost u 100 tis. mladých
lidí apod.). Přesto jsou právě tyto ubytovny
středem mediálního zájmu a aktivit okolo
sociálního bydlení.
Může být vysloven názor, že celý medializovaný problém sociálního bydlení představuje jen první náznaky procesů, které
nastartovaly vlády po roce 2006. V důsledku předchozí struktuře hmotné podpory
rodin (do roku 2005) patří Česká republika k zemím s nejmenším ohrožením chudobou – a to za současně nejnižších výdajů do této oblasti. Tato situace se postupně změní. Byl opuštěn model vyváženého
preventivního působení hmotné podpory
do rodin (aby nepropadly do chudoby)
a nastoupil model „pomoci“ (protože propadly do chudoby). Počty příjemců rostou

v důsledku diskrepance (otevírajících se
nůžek) vývoje nákladů na bydlení po deregulaci a vývoje příjmů obyvatel v krizi.
Česká republika vkládá do sociálních dávek a dávek do oblasti bydlení ve srovnání
s ostatními málo prostředků a pohybuje
se okolo pátého místa od konce ve srovnání se zeměmi EU 27. Výsledky toho vývoje
nyní vyvolávají „trochu nepochopitelný“
údiv. Téma sociálního bydlení se nezabývá
základním problémem tj. chudnutím obyvatel, ale jen periferní, viditelnou oblastí
těchto důsledků na nejchudší skupinu. Takový přístup je řešením důsledků, nikoliv
příčin (nemá jiného konce než obnovení
ekonomického růstu a vyšší podpora rodin). Celý mediální boom okolo sociálního
bydlení by tak někdo mohl označit za zástupné téma a klíčový problém chudnutí
rodin se neřeší.
Celá oblast tzv. sociálního bydlení je zasycena veřejnými proklamacemi, ale zásadně chybí relevantní kvantifikace jevů. Například podstatně se liší představy o počtu
obyvatel v ubytovnách. Co ale s ubytovnami? Lidé „bydlí“ nebo „jsou ubytováni“.
V Evropě existují i horší možnosti. Na mís-

to některých ubytoven by také mohly vznikat slumy za městy. Vedle ubytoven žije
více než 6,7 tis. obyvatel ve 221 azylových
domech, 1,3 tis. v 74 noclehárnách, 306
osob v 39 domech na půl cesty. To je celkem 8 tis. osob v 334 zařízeních sociálních
služeb. Nabízí se i velmi významná otázka
odlišnosti, nebo blízkosti, popř. návaznosti sociální služby – ubytování v azylových
domech a kritizovaných ubytovnách. Jejich kapacita je nedostatečná, chybí azyly
pro rodiny a pro matky s dětmi. Nevede
právě tudy cesta k rozpuštění ubytoven,
k eliminaci jejich ekonomické výhodnosti
a vytvoření stavu, kdy „ubytování“ v sociálních službách bude současně potřebným
nástrojem a možností k nabytí kompetence bydlet a vrátit se do běžného bydlení?
A stanovení povinnosti obci poskytnout
bydlení těm, kteří takovou schopnost prokázali? Tedy i cesty k trvalému řešení problému?
Z regionálního pohledu platí, že čím vyšší nezaměstnanost, tím více je ubytoven.
Bylo by ale smysluplné stavět byty jako
jejich náhradu tam, tam kde není práce?
Popř. kde jsou volné a dokonce levné byty?

