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Poslanecká sněmovna
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Vážený pane předsedo vlády,
dovolte mi obrátit se na Vás jménem Sdružení azylových domů v ČR. Jsme členská
organizace, jediná tohoto typu, která se dlouhodobě věnuje problematice bezdomovectví a
chudoby a v posledních třech letech je zapojena jako generální dodavatel do
individuálního projektu Moravskoslezského kraje. Azylové domy a práce s osobami bez
přístřeší jsou kdekoliv na světě zárukou velké míry prevence v oblasti kriminality, šíření
nakažlivých chorob, nežádoucích patologických jevů a jejich dopadu na společnost.
Obracím se na Vás z důvodu velmi nejisté situace ohledně financování sociálních
služeb v následujících letech. V roce 2011 šlo na sociální služby spolu s prostředky ESF 6,1
miliard korun. V návrhu státního rozpočtu na rok 2012 je rozpočtována stejná částka,
přičemž však v roce 2012 dochází ke značnému výpadku peněz z tzv. individuálních
projektů, čímž je ohrožena podpora služeb sociální prevence. Konkrétně se jedná o služby:
azylové domy, domy na půl cesty, nízkoprahová denní centra, intervenční centra,
noclehárny, kontaktní centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační
služby pro rodiny dětmi, podpora samostatného bydlení, sociálně terapeutické dílny,
služby následné péče, terénní programy a sociální rehabilitace. Tento výpadek způsobí
dodatečnou potřebu finančních prostředků pro rok 2012 ve výši 890 mil. Kč, přičemž
nejvýrazněji se to dotkne krajů, kde v tomto roce končí tzv. individuální projekty,
například jen v Moravskoslezském kraji bude příští rok chybět cca 170 mil. Kč ve srovnání
s prostředky poskytnutými v tomto roce.
Další faktorem ovlivňujícím poskytování služeb sociální prevence je navýšení dolní
sazby DPH, které není ve výši dotací žádným způsobem vyrovnáno. Tato změna také
výrazně ovlivní náklady poskytovatelů, zejména týkající se stravování a bydlení.
Služby sociální prevence jsou v situaci, kdy je kvalita poskytovaných služeb ve
vážném ohrožení a jednotliví poskytovatelé sociální prevence už nemají žádný
„manévrovací prostor“. Fungování služeb sociální prevence již není možné omezit ve
smyslu dalšího krácení formou snížení odborných pracovníků a kapacit služeb. Členové
Sdružení azylových domů v ČR jsou nyní v situaci, kdy budou v rámci takto výrazného
krácení peněz pro příští rok nuceni některé služby uzavřít, čímž bude narušena
dlouhodobě, nákladně a pracně budována síť sociálních služeb v ČR a mnoho lidí přijde o
práci. Zavírání některých služeb sociální prevence, pocítí stát velmi významně, přičemž
opětovný rozvoj těchto služeb se zakotvením alespoň identické míry kvality, která je
doposud, bude velmi nákladný. Na nedávných příkladech je patrno, co vzniká
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z dlouhodobě podceňované a nerealizované sociální prevence na některých místech naší
republiky. Ze všech dosavadních zkušeností a poznatků vyplývá, že sociální prevence se
realizuje za daleko méně peněz a dlouhý čas před tím, než klienti potřebují využít
nákladnějších služeb sociální péče. Tvorba účinné vládní politiky v oblasti sociální
prevence pak také poukazuje na celkovou úroveň země. Zánik některých služeb sociální
prevence a s tím spojený útlum terénní sociální práce by znamenal velmi nepříznivý vývoj
do budoucna, a mohl by být pro Českou republiku osudný.
Závěrem je nutno podotknout, že k rozvoji sociálních služeb v posledních letech
docházelo také na základě morálních hodnot, postojů a odpovědnosti nestátních
neziskových organizací, které dlouhodobě poskytují a rozvíjejí sociální služby v existenční
nejistotě s podhodnocenými platy sociálních pracovníků.
Vážený pane předsedo vlády, dovolte mi Vás touto cestou požádat o Vaši podporu
v rámci projednávání návrhu státního rozpočtu a případných pozměňovacích návrhů
v rámci schvalování státního rozpočtu pro rok 2012. Celková minimální částka chybějící
pro poskytovatele všech sociálních služeb je 1,3 – 1,4 miliard korun.
S pozdravem
Dominika Najvert

ředitelka
Sdružení azylových domů v ČR, o. s.
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