V Ostravě, dne 9.1.2012
Vážené členky a členové Sdružení azylových domů,
v loňském roce jsme vedli řadu jednání s poskytovateli sociálních služeb na národní úrovni i
s představiteli Moravskoslezského kraje. Jednání se týkala situace v oblasti služeb sociální prevence –
budoucnost, financování. V Moravskoslezském kraji je situace taková, že si kraj přizval všechny zástupce
z řad poskytovatelů a požádal je o stanovení minimálních a minimalistických scénářů finančních rozpočtů
pro příští rok.
V současné době se připravují negativní reakce na současnou finanční situaci v systému sociálních
služeb. Zajímalo by nás, v jaké úrovni jednání se nacházíte vy s ohledem na nejistou finanční situaci
v příštím roce, co se týče komunikace s kraji, obcemi. Budou Vaše kraje pracovat se stejným rozpočtem na
sociální služby jako v předchozím roce? Informujte nás prosím také, kdo z vás se cítí natolik ohrožen touto
situací, že by eventuelně v tomto roce mohlo dojít k zániku celé sociální služby. Potřebujeme pro další
jednání konkrétní zkušenosti z Vašich krajů a čísla, o která bychom se mohli opřít pro to, abychom i do
budoucna mohli co nejlépe hájit Vaše zájmy na národní úrovni ve spolupráci s dalšími asociacemi a
národními poskytovateli sociálních služeb.
Jistě se k Vám již dostalo vyjádření MPSV ke směrným číslům. Vyplývá z něj, že ty kraje, které
nepodaly žádosti o individuální projekty na všechny služby, na které mohly, tak byly zcela eliminovány
z dotačního řízení. Bylo tímto dokumentem také potvrzeno, které služby do navazujících individuálních
projektů nebudou zařazeny (například azylové domy). Pouze v Jihomoravském kraji bude individuální
projekt pokračovat v plném rozsahu.
Dne 2.12.2011 byl také ze strany SAD zaslán dopis do poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky jako výzva k navýšení finančních prostředků v rámci schvalování státního rozpočtu pro rok
2012. Dopis byl adresován 28 poslancům, konkrétně:ministru práce a sociálních věcí, předsedovi vlády,
předsedkyni poslanecké sněmovny, předsedovi rozpočtového výboru, předsedovi Výboru pro sociální
politiku, předsedkyni Podvýboru pro osoby se zdravotním postižením a sociálně potřebné,
místopředsedovi rozpočtového výboru, předsedům poslaneckých klubů, místopředsedům Výboru pro
sociální politiku a všem členkám a členům Výboru pro sociální politiku. Každému byl dopis adresován
osobně, pro představu obsahu dopisu naleznete v příloze dopis předsedovi vlády ČR. Na dopis nám
odpověděli dva poslanci - pan Ing. Miroslav Jeník, místopředseda Výboru pro sociální politiku a kancelář
paní poslankyně Kohoutové. Oba v duchu toho, že si plně uvědomují nutnost zajistit dostatečné finanční
prostředky poskytovatelům sociálních služeb s příslibem, že se v rámci jednání o státním rozpočtu na rok
2012 pokusí prosadit získání pro poskytovatele sociálních služeb alespoň části z námi požadovaných
finančních prostředků. Nicméně dnes již víme, že byla 7.12.2011 schválena částka 1,1 miliarda, což byla
částka původně takto navržená a rozpočtovaná.
Důležitá a poslední informace na závěr je ta, že bylo ze strany MPSV rozhodnuto, že nebude krajům
doporučeno, aby bylo do navazujících individuálních projektů zařazeno pouze původně pět vybraných
služeb. Kalkulace, o kterou se MPSV opírá ve svém vydaném dokumentu „Tvorba reálných návrhů
v rámci dotačního řízení pro rok 2012 pro jednotlivé poskytovatele z úrovně MPSV“ (taktéž v příloze
tohoto newsletteru), je podle několika kritérií. První kritérium vychází z počtu obyvatel krajů. Jako druhé
kritérium zvolili počet měsíců, na které by finanční prostředky měly být, tzn., který kraj si rychleji požádal
a vyčerpal finanční prostředky, dostane v navazujícím projektu více peněz. Na začátku roku MPSV vyhlásí
pokračující IP a záleží na krajích, jak rychle si stihnou požádat a které služby do navazujícího projektu
zahrnou.
S pozdravem a přáním hodně trpělivosti a odhodlání i v roce 2012
Dominika Najvert
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