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Anotace

Diplomová práce se zabývá transformací reformy sociálních služeb v ČR a je

rozložená do pěti kapitol. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny na historický vývoj služeb

sociální péče, vývoj v období transformace sociálních služeb, legislativní vymezení

a financování sociálních služeb před a po transformaci sociálních služeb. Těžištěm práce

je zdůraznění koncepce zákona o sociálních službách, porovnání a zhodnocení

ekonomických důsledků sociální ochrany před a po reformě sociálních služeb. Hlavním

cílem diplomové práce je porovnat a zhodnotit finanční dopady těchto změn na

financování sociálních služeb.

Klíčová slova: sociální služby, poskytovatelé sociálních služeb, uživatelé sociálních

služeb, registrace sociálních služeb, příspěvek na péči, bezmocnost, příspěvek při péči

o osobu blízkou nebo jinou osobu.



Annotation

The thesis refers transformation of the social service reforms and it is dividend into

five capitols. Particular capitols are intented on historical evolution of the social servis,

care, evolution in the age of transformation social services, legislative delimintation and

financial social service before and after transformation of social service.

The center of my thesis is emphasize law conception of the social service, comparing

and  evaluation  of  the  economical  effects  of  the  social  protection  before  and  after  social

service.  The  aim  of  my  thesis  is  to  compare  and  evaluace  financial  impact  of  the  social

service.

Key words: social services, granter (afforder) of the social service, user of social

service, registration of social service, benfit care about closely person or other person.



Seznam použitých zkratek

BZM Bezmocnost

ČR Česká republika

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí

NNO Nestátní nezisková organizace

PnP Příspěvek na péči

POB Příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu

SR Státní rozpočet

TZP Těžce zdravotně postižené
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1 ÚVOD

Na přelomu milénia procházely sociální služby v celé Evropě dynamickým

vývojem. Potřebu sociální reformy zdůrazňovaly politické, ekonomické i sociální změny

po roce 1989. Vyspělé systémy sociálního zabezpečení se transformovaly na systém

sociální ochrany. Měnil se cíl a způsob poskytování služeb, jejich skladba a především

úkoly v systému sociální ochrany. Snaha o vytvoření záchranné sociální sítě byla sice

úspěšná, ale reforma systému sociální péče postupovala pomalým tempem.

Průlomový okamžik nastal přijetím nového zákona o sociálních službách, který

účelně a samostatně upravuje celou oblast sociálních služeb a zároveň řeší pomoc, ochranu

a podporu osob v nepříznivé sociální situaci.

Téma diplomové práce: Transformace reformy sociálních služeb jsem si zvolila

z důvodu mé dlouholeté praxe na Magistrátu města Mostu, odboru sociálních věcí. Praxe

v systému sociální péče před transformací a po transformaci v systému sociálních služeb

pro mě byla ke zpracování uceleného přehledu obou systémů velmi inspirující.

Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. Jednotlivé kapitoly jsou zaměřeny

na historický vývoj služeb sociální péče, vývoj v období transformace sociálních služeb,

legislativní vymezení a financování sociálních služeb před reformou a po reformě. Práce se

zaměřuje zejména na zdůraznění koncepce zákona o sociálních službách a na nové prvky

v systému sociálních služeb.  Velká pozornost je věnována jedné z nejpodstatnějších změn,

ke které došlo v důsledku přijetí zákona o sociálních službách.  Jedná se o nově zavedenou

dávku, tzv. příspěvek na péči, který nahradil zaniklé dvě dávky ze systému sociálního

zabezpečení, a to zvýšení důchodu pro bezmocnost, které bylo vypláceno jako navýšení

starobních či invalidních důchodů a dále pak příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou

osobu, což znamenalo výrazné zjednodušení systému. Jedná se o porovnání a zhodnocení

finančního dopadu, v důsledku transformace, již zmiňovaných dávek ze systému sociálního

zabezpečení na financování sociálních služeb.
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2 VÝVOJ SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

2.1 Historický vývoj sociálních služeb

Služby byly a stále jsou motivovány snahou pomoci chudým a sociálně slabým

lidem. První sociální služby se objevily v raném středověku po přijetí křesťanství za státní

náboženství a po zřízení církve. S  tím přišlo do evropských zemí přikázání pomoci

chudým, konání milosrdných skutků a poskytování almužen. První církevní sociální služby

začaly poskytovat kláštery a později farnosti. [5]

Sociální péče má na našem území dlouhodobou tradici, její kořeny spadají až do

období rakousko-uherské monarchie. Legislativně byla na našem území upravena

v polovině 19. století zákonem o domovském právu z  roku 1883 a chudinským zákonem

z  roku 1868. Vznikala diferencovaná velká zařízení pro opuštěné děti, pro lidi trpící

duševními chorobami, pro staré a nemajetné lidi.

V roce 1948 došlo ke zrušení institutu domovského práva, který byl nahrazen

institutem československého občanství, jehož právní úprava byla zakotvená v zákoně

č. 174/1948 Sb. Nový jednotný systém sociálního zabezpečení kodifikoval až zákon

č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení a převedl veškerou sociální péči na stát a jeho

orgány. Dozor nad nimi vykonával Státní úřad sociálního zabezpečení.

Po osmi letech platnosti zákona o sociálním zabezpečení byl přijat nový právní

předpis se stejným názvem pod číslem 101/1964 Sb. Řídící a kontrolní pravomoci byly

svěřeny Státnímu úřadu sociálního zabezpečení, vlastní činnost na úseku sociální péče

prováděly národní výbory, kterým zákon dával možnost zřídit tzv. komise sociálního

zabezpečení. [5]. Na zákon č. 101/1964 Sb., navázal zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním

zabezpečení, ve kterém byla zakotvená péče o společensky nepřizpůsobené občany.

Následujícím právním předpisem upravujícím v  rámci sociálního zabezpečení i sociální

péči byl dosud platný zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. Důraz se kladl

především na ústavní péči, na pečovatelskou službu a na poradenství.



Bc. Elena Helgetová: Transformace reformy sociálních služeb

Rok 2010                                                                                                                        3

2.2 Vývoj sociálních služeb v transformačním období

Po roce 1989 nastaly v naší republice zásadní změny, a to jak v oblasti politické

a ekonomické, tak v oblasti sociální. Sociální péče byla upravena v dosud platném zákoně

č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. Hmotně právní nároky ze sociální péče byly

zakotveny v prováděcí vyhlášce zákona o sociálním zabezpečení č. 182/1991 Sb.  Jednalo

se pouze o poradenství, pečovatelskou službu a ústavní péči.

Uvolnění poměrů po roce 1989 znamenalo v oblasti sociálních služeb v krátkém

období dramatický nárůst počtu nestátních neziskových organizací, které začaly poskytovat

sociální služby. Financování nestátních poskytovatelů sociálních služeb bylo ve velké míře

závislé na centrálně rozdělovaných dotacích ze státního rozpočtu. Dotace nebyly řízeny

žádnou jasně formulovanou vizí rozvoje sociálních služeb. Systém sociálních služeb

poskytovaných v rámci sociální péče stále upřednostňoval ústavní péči i po roce 1989.

Právní úprava sociálních služeb se jevila jako nevyhovující a odborná veřejnost

volala po změně celého systému sociální péče. V roce 1994 byl Ministerstvem práce

a sociálních věcí /dále jen MPSV/ České republiky /dále jen ČR/ předložen Návrh zásad

zákona o sociální pomoci. Tento návrh však nepředstavoval novou koncepci, ale šlo pouze

o modifikaci stávající právní úpravy. Návrh definoval dvě sociální události, a to sociální

pomoc a hmotná nouze.

Následovalo připomínkové řízení k tomuto návrhu, na jehož základě bylo v dubnu

1996 vypracováno nové znění. Postavení nejdůležitější formy sociální služby si i nadále

udržela ústavní a pečovatelská služba. Návrh však byl zamítnut a na přelomu let 1996

a 1997 byl předložen nový návrh zákona o sociální pomoci, který byl dokonce zpracován

i v paragrafovaném znění. Tento návrh zákona byl věcnější a stručnější, obsahoval definice

sociálních služeb, vymezení účastníků systému a jejich úloh. I když práce na prvních

návrzích nového systému sociální pomoci začaly již v roce 1994, byl nový zákon

o sociálních službách přijat až v roce 2006, pod číslem 108/2006 Sb., s účinností

od 1. ledna 2007.  Současně nabyla účinnosti i vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se

provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.
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3 SOCIÁLNÍ UDÁLOSTI A SOCIÁLNÍ PRÁVO

  Pojmem „sociální událost“ rozumíme: událost, která je v rámci státní sociální

politiky a příslušné legislativy považována za riziko, jež jednotlivec /nebo rodina/ nemusí

být schopen zvládnout vlastními silami. Sociální událost zakládá nárok na sociální

ochranu. Některé sociální události jsou předvídatelné, standardní /např. narození dítěte,

stáří/, jiné jsou nepředvídatelné a nestandardní /např. úraz, nezaměstnanost, narození

postiženého dítěte/. [6]

Pojem „sociální právo“ představuje: právní normy týkající se sociální ochrany.

Sociální právo vychází ze sociálních práv, která jsou součástí lidských práv. Obvykle

zahrnuje pracovní právo, sociální pojištění a systém sociálního zabezpečení, právo týkající

se ochrany mateřství a rodičovství, právo týkající se ochrany dětí a mladistvých, právo

týkající se přístupu ke zdravotním službám a ke vzdělání. [6]

Sociální práva v  ČR jsou zakotvena v  Listině základních práv a svobod.

Subjektivní právo sociálního zabezpečení patří mezi základní sociální práva, která je stát

povinen realizovat. Základními zásadami sociálních práv je princip solidarity, svobody

a rovnosti.

K sociálním právům, která jsou v  Paktu o hospodářských, sociálních a kulturních

právech zakotvena, patří především rovná práva občanů bez ohledu na rasu, barvu pleti,

politické a jiné názory, právo na stávku, právo zabezpečení v těhotenství a mateřství atd.

3.1 Právní úprava v oblasti sociální péče před transformací

Právní úprava služeb sociální péče vycházela ze zákonů přijatých na sklonku

osmdesátých let 20. století. Sociální péče byla definována jako pomoc státu občanům,

jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny příjmy z  pracovní činnosti,

dávkami důchodového nebo nemocenského zabezpečení, popřípadě jinými příjmy

a občanům, kteří bez pomoci společnosti nemohou překonat obtížnou životní situaci nebo

nepříznivé životní poměry.
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Oblast sociální péče byla upravena následujícími zákony a prováděcími předpisy:

· zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů,

který upravuje rozsah a obsah sociální péče

· zákon č 114/1988 Sb., o působnosti orgánu ČR v sociálním zabezpečení, ve znění

pozdějších předpisů, který upravuje rozdělení kompetencí  v sociální péči

· zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

· vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

a zákon o působnosti orgánu České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění

pozdějších předpisů, která upravuje podmínky nároku na jednotlivé dávky sociální

péče pro jednotlivé skupiny, např. pro zdravotně postižené občany, seniory atd.

· vyhláška MPSV č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče

· vyhláška MPSV č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče

· vyhláška MPSV č. 310/1993 Sb., o úhradě za poskytování sociální péče

ve zdravotnických zařízeních.

Nutnost transformace systému sociálních služeb

Na oblast sociálních služeb bylo minulou právní úpravou nahlíženo podstatně

odlišným způsobem, a to především v  oblasti svobody rozhodování jedinců

a demokratických principů fungování veřejné správy. Právní úprava nemohla být

novelizacemi zásadním způsobem změněna. Šlo jen o určité dílčí úpravy a další kroky bez

změny systému nebyly možné. Směrem od odborné veřejnosti tudíž sílily hlasy po změně

a reformě systému.

Tehdejší právní úprava nepokrývala spektrum vztahů, jejichž význam vyžadoval

zákonnou oporu z důvodu ochrany oprávněných zájmů osob, které byly oslabeny

ve schopnosti je prosazovat. Chyběl jednotný systém objektivního způsobu hodnocení

potřeb občana, z kterého by bylo možno vycházet při vytváření nabídky služeb. Nebyl

zajištěn rozsah práv a povinností pro poskytovatele ani systém dohledu nad kvalitou

poskytovaných  sociálních  služeb.  Stát  byl  monopolní,  což  znamenalo,  že  ostatní  role

sociálních subjektů byla potlačena. Stát celou oblast realizoval, financoval a také

kontroloval. Občanům byla vnucena role pasivních příjemců dávek a služeb, aniž by měli
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možnost spolurozhodovat o jejich rozsahu a kvalitě. V systému sociální péče byla

upřednostňována ústavní péče a financování sociálních výdajů ze státního rozpočtu

se stávalo stále problematičtější. Pokles ekonomického rozvoje signalizoval, že bez změn

postavení a posílení vlastní odpovědnosti občanů a beze změn ve způsobu financování

dojde k celkové krizi sociálního systému.

Strukturu jednotlivých zdrojů financování sociálních služeb dle zřizovatele před

transformací sociálních služeb znázorňují následující grafy č. l a č. 2

Graf 1 – Obec  Graf 2 - Kraj

dotace ze
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26%

dotace z
rozpočtu

kraje
4%

rozpočet
obce
42%

uživatel
28%

[2]   [2]

Cílem nové právní úpravy, již měla dosáhnout, byla především podpora procesu

sociálního začleňování, zajištění potřebné sítě sociálních služeb v  území, zabezpečení

ochrany osob ve společnosti při prosazování jejich práv a zájmů a zrovnoprávnění

poskytovatelů sociálních služeb. Poskytovaná pomoc měla být dostupná, efektivní,

kvalitní, bezpečná a především hospodárná.

V oblasti financování sociálních služeb nová právní úprava předpokládala

zachování vícezdrojového financování sociálních služeb. Zároveň vyvstala potřeba, posílit

finanční soběstačnost uživatelů sociálních služeb tím, že zavedla nový finanční nástroj,

kterým je příspěvek na péči. Nový model financování sociálních služeb také předpokládal

dofinancování celkových nákladů poskytované služby ze státního rozpočtu a z rozpočtů

obcí a krajů. Veřejným rozpočtům mělo být umožněno flexibilnější financování potřebné

sítě sociálních služeb, než bylo učiněno do roku 2006.
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Grafy č. 3 a č. 4 znázorňují navrhovanou strukturu jednotlivých zdrojů financování

dle zřizovatele, platnou od roku 2007.

Graf 3 - Kraj Graf 4 - Obec

 [2]  [2]

Podstatou procesu transformace byla přeměna dřívějšího společenského systému

se všemi jeho základními atributy na nový společenský systém. Dotace je nezbytné vnímat

v jejich primární roli jako prostředek k rozvoji dostupnosti a kvality sociálních služeb

a nikoliv jako determinant existence služeb sociální péče.

3.2 Právní úprava v oblasti sociálních služeb po transformaci

Zcela zásadní změny v oblasti sociálních služeb přinesl dlouho očekávaný zákon

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, účinný od 1. ledna 2007. Zákon umožnil výrazný

rozvoj v celém spektru sociálních služeb. Je zákonem, který dodržuje princip svobodné

formy pomoci a typu služby na základě specifických potřeb uživatele. Hlavním posláním

zákona je ochrana práv a oprávněných zájmů lidí, kteří jsou v jejich prosazování oslabeni

z důvodu zdravotního postižení, věku či nepříznivé životní situace. Současně nabyl

účinnosti i prováděcí právní předpis zákona o sociálních službách, tj. vyhláška

č. 505/2006 Sb.
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Zákon o sociálních službách upravil:

· kategorizaci sociálních služeb

· příspěvek na péči

· registraci poskytovatelů sociálních služeb

· kontrolu poskytování sociálních služeb

· inspekci kvality poskytování sociálních služeb

· smluvní princip při poskytování sociálních služeb

· předpoklady pro výkon sociálního pracovníka a pracovníka v sociálních službách

· financování sociálních služeb. [14]

3.3 Nová kategorizace sociálních služeb

Sociální služby se podle nové právní úpravy člení do tří základních oblastí.

Jedná se o:

· sociální poradenství

· služby sociální péče

· služby sociální prevence.

Sociální poradenství

Je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb. Sociální

poradenství má v systému sociálních služeb specifickou pozici. Může být poskytováno

ve dvou formách, a to jako základní nebo jako odborné sociální poradenství. Základní

sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich

nepříznivé sociální situace. Odborné sociální poradenství se zaměřuje na potřeby

jednotlivých sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných

poradnách, v poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí a zahrnuje též sociální

práci s osobami se specifickými potřebami.
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Graf  5 - Náklady na sociální poradenství Graf  6 - Základní zdroje financování
               dle zřizovatele v roce 2008 sociálního poradenství v roce 2008

Komerční
subjekty

1%

Kraj
20%

NNO
72%

Obec
7%

 [8]                [8]

Z uvedeného grafu č. 5 vyplývá, že sociální poradenství zabezpečuje převážně sféra

nestátních neziskových organizací /dále jen NNO/.

Z grafu č. 6 je patrné, že služba sociálního poradenství je převážnou částí

financována ze zdrojů státního rozpočtu. Sociální poradenství je poskytováno bezúplatně.

Služby sociální péče

Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou

soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života

společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí

a zacházení. [14]

Mezi služby sociální péče zákon řadí následující služby:

· osobní asistence

· pečovatelská služba

· tísňová péče

· průvodcovské a předčitatelské služby

· podpora samostatného bydlení

· odlehčovací služby

· centra denních služeb

Státní
dotace
72%

Rozpočty
samospráv

27%

Úhrada
klientů

1%
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· denní stacionáře

· týdenní stacionáře

· domovy pro osoby se zdravotním postižením

· domovy pro seniory

· domovy se zvláštním režimem

· chráněné bydlení

· sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.

  Graf 7 - Náklady na služby sociální péče Graf 8 - Základní zdroje financování
                dle zřizovatele v roce 2008                                           služeb sociální péče v roce 2008
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Rozpočty
samospráv

16%

Úhrada
klientů 46%
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 [8]  [8]

Z grafu č. 7 je tedy patrné, že náklady na sociální služby jsou rozloženy podle

druhu služeb, které převážně zřizovatelé realizují. Je tedy zjevné, že pokud je majoritním

poskytovatelem služeb sociální péče samospráva, pak jsou náklady na jimi zřizované

služby nejvyšší.

Graf č. 8 znázorňuje, že majoritním zdrojem financování služeb sociální péče jsou

úhrady uživatelů služeb. Financování ze státního rozpočtu by mělo být v budoucnosti jen

doplňkové. Mělo by zabezpečovat kvalitativní rozvoj služeb nebo upravovat specifické

rozdíly dané regionem, či cílovou skupinou uživatelů.
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Služby sociální prevence

Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které

jsou ohroženy díky krizové sociální situaci, životním návykům a způsobem života

vedoucímu ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňujícím prostředím a ohrožením

práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální

prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit

společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů . [14]

Zákon o sociálních službách upravuje následující druhy služeb sociální prevence:

· raná péče /poskytovaná do 7 let věku dítěte/

· telefonická krizová pomoc

· tlumočnické služby

· azylové domy

· domy na půl cesty

· kontaktní centra

· krizová pomoc

· intervenční centra

· nízkoprahová denní centra

· nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

· noclehárny

· služby následné péče

· sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

· sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením

· sociálně terapeutické dílny

· terapeutické komunity

· terénní programy

· sociální rehabilitace
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Graf 9 - Náklady na služby sociální prevence Graf 10 - Základní zdroje financování služeb

   dle zřizovatele v roce 2008                                     sociální prevence v roce 2008
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Z pohledu na graf č. 9 lze konstatovat, že v oblasti služeb sociální prevence

je situace obdobná jako v sociálním poradenství. Majoritními poskytovateli jsou NNO,

a tudíž náklady na služby sociální prevence jsou směřovány převážně do této sféry.

Stejně jako u sociálního poradenství je z grafu č. 10 patrné, že ve službách sociální

prevence je zásadním zdrojem financování státní rozpočet. Zákon obsahuje rovněž dělení

forem služeb a možnosti jejich poskytování.

Jedná se o tyto formy služeb:

· pobytové /služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb/,

· ambulantní /služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo

dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování/,

· terénní /služby,  které  jsou  osobě poskytovány  v  jejím  přirozeném  sociálním

prostředí/.

Zařízení sociálních služeb

Pro poskytování sociálních služeb se zřizují tato zařízení sociálních služeb: [14]

· centra denních služeb

· denní a týdenní stacionáře

· domovy pro osoby se zdravotním postižením
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· domovy pro seniory

· domovy se zvláštním režimem

· chráněné bydlení

· azylové domy

· domy na půl cesty

· zařízení pro krizovou pomoc

· nízkoprahová denní centra

· nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

· noclehárny

· terapeutické komunity

· sociální poradny

· sociálně terapeutické dílny

· centra sociálně rehabilitačních služeb

· pracoviště rané péče

· intervenční centra

· zařízení následné péče.

3.4 Povinnosti poskytovatele sociálních služeb

Poskytovatelem sociální služby je právnická nebo fyzická osoba, která má k této

činnosti oprávnění podle ustanovení zákona o sociálních službách. [1]

Uživatelem sociální služby může být kdokoliv, kdo vstoupí do smluvního vztahu

s poskytovatelem sociální služby, jehož obsahem je zabezpečení těch činností, které

popisuje zákon o sociálních službách. [1]

Zásadní změnou proti minulému systému je registrační povinnost pro poskytovatele

sociálních služeb. Zavedení registru poskytovatelů sociálních služeb je základním

předpokladem k získání přehledu o rozsahu a charakteru sítě sociálních služeb.
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Pro poskytovatele je zařazení do registru také jedním z předpokladů pro čerpání finančních

prostředků z veřejných rozpočtů. Sociální služby lze tedy poskytovat jen na základě

oprávnění k poskytování sociálních služeb, jež vzniká rozhodnutím o registraci, vydaným

příslušným krajským úřadem. Registr poskytovatelů sociálních služeb vede krajský úřad,

který v jeho elektronické podobě spravuje  MPSV.

Zákon o sociálních službách vnáší do této oblasti nově smluvní princip. Osoba, jež

sociální služby potřebuje a poskytovatel, jsou povinni uzavřít písemnou smlouvu. Písemná

forma smlouvy chrání oba subjekty, které ji uzavírají a to se všemi náležitostmi, které

ukládá zákon o sociálních službách. Zákon dále stanovuje, že pro uzavírání takové

smlouvy a pro právní vztahy, vzniklé mezi poskytovatelem a uživatelem, se užívá

ustanovení občanského zákoníku. Smlouva musí obsahovat náležitosti, které ukládá zákon

o sociálních službách.

Další povinnosti poskytovatele jsou:

· uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při

poskytování sociálních služeb před započetím poskytování sociálních služeb,

· zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, cílech a okruhu osob, jímž

poskytují sociální služby,

· zajišťovat naplňování lidských a občanských práv uživatelů sociální služby,

· zpracovat vnitřní pravidla pro zajištění poskytované sociální služby,

· plánovat průběh poskytování sociální služby podle potřeb a schopností uživatelů,

· dodržovat standardy kvality sociální služby,

· podrobit se inspekci kvality sociálních služeb,

· zajistit splnění kvalifikačních předpokladů pro výkon odborných činností

v sociálních službách a vést písemné individuální záznamy o průběhu poskytování

sociálních služeb.
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3.5 Institut inspekce kvality sociálních služeb

Nástrojem ochrany uživatelů sociálních služeb ze strany státu je nově zavedený

institut inspekce kvality poskytování sociálních služeb. Inspekci provádí registrující orgán,

tedy ve většině případů krajský úřad. Postup při provádění inspekce podle zákona

o  sociálních  službách  se  řídí  zákonem  o  státní  kontrole.  Kvalita  sociálních  služeb  se  při

výkonu inspekce ověřuje pomocí standardů kvality sociálních služeb. Standardy kvality

sociálních služeb jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň

kvality poskytování sociálních služeb a vztahů mezi poskytovatelem a uživatelem.

3.6 Předpoklady pro výkon povolání pracovníků v sociálních službách

Pro oblast sociálních služeb před transformací neexistovala žádná zvláštní úprava,

která by stanovila požadavky na odbornou způsobilost personálu, na prostory, v nichž se

služby poskytují a na kvalitu poskytovaných služeb.

Novou právní úpravou předpokladů pro výkon povolání sociálního pracovníka

a předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách, získal systém sociálních služeb

ucelený soubor podmínek, za kterých lze sociální služby nejen čerpat, ale také vykonávat.

Gra. 11 - Počet pracovníků v sociálních službách v roce 2008
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[8]

Z grafu je zřetelné, že v sociálních službách působí mnoho pracovníků. V této

oblasti se nadále předpokládá růst počtu pracovních míst, a to především s ohledem

na stárnutí populace.
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4 ANALÝZA SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V OBDOBÍ

2005 – 2008

Nutnost provedení analýzy vyplývá z potřeby zajištění dostatečného informačního

základu. Analýza za vybraná období je uceleným přehledem financování sociálních služeb

před a po transformaci systému v oblasti sociálních služeb.

4.1 Financování sociálních služeb před transformací

Minulý systém financování sociálních služeb byl značně roztříštěný. Sociální

služby byly financovány podle kapacity a ne podle potřeby. Část finančních zdrojů plynula

obcím a krajům, část přímo poskytovatelům sociálních služeb.

Mezi základní zdroje financování sociálních služeb minulého systému patřily:

· dotace od státu /dotace na lůžko v domovech důchodců a v ústavech sociální péče/

a dotace na činnost pro nestátní neziskové organizace,

· dotace od krajů, popřípadě od krajských úřadů na provoz zařízení,

· vlastní zdroje obcí,

· příspěvky od nadací, popřípadě nadačních fondů,

· další zdroje /např. dary, sponzoring, příspěvky uživatelů služeb/.

Dalším zdrojem financování sociálních služeb byly dávky ze systému sociálního

zabezpečení, tj. zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o osobu blízkou

nebo jinou.

4.2 Transformace dávek sociálního zabezpečení

Příspěvek na péči byl transformován z dávek sociálního zabezpečení, které byly

ze stejného důvodu vypláceny podle platné právní úpravy do roku 2006. Jednalo se

o zvýšení důchodu pro bezmocnost poživatelů důchodů z  dávek důchodového pojištění

a o příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu, který byl poskytován osobám

pečujícím o bezmocnou osobu blízkou. Tyto dvě dávky k 31. prosinci 2006 zanikly

a v důsledku přijetí nového zákona o sociálních službách byly automaticky transformovány
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s platností od 1. ledna 2007 na novou dávku tj. na příspěvek na péči a to bez podání žádosti

a bez nového posouzení zdravotního stavu. Přechod transformace na nový systém byl

zakotven v přechodných ustanoveních zákona o sociálních službách.

Zvýšení důchodu pro bezmocnost /dále jen BZM/ před transformací

Tabulka 1 - Vývoj výše zvýšení důchodu pro BZM v rámci jednotlivých stupňů BZM  v letech 2001 -  2006

Bezmocnost /měsíčně v Kč/ 2001 2002 2003 2004 2005 2006

I. stupeň (částečná bezmocnost) 464 464 464 464 472 480

II. stupeň (převážná bezmocnost) 928 928 928 928 944 960

III.stupeň (úplná bezmocnost)  1740 1 740 1 740 1 740 1 770 1 800

[2]

  Graf 12 - Vývoj výše zvýšení důchodu pro BZM v rámci jednotlivých stupňů BZM v letech 2001 - 2006.
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Z grafu vyplývá, že výše zvýšení důchodu pro bezmocnost byla stabilní, finanční

vyjádření částky se upravovalo minimálně.
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Tabulka 2 - Počet vyplacených zvýšení důchodu pro  BZM podle jednotlivých stupňů v letech 2001 – 2006

Bezmocnost 2001 2002 2003 2004 2005 2006

I. stupeň (částečná BZM) 89 259 92 989 92 375 93 178 94 852 96 764

II. stupeň (převážná BZM) 58 125 60 655 61 685 64 434 67 921 71 398

III. stupeň (úplná BZM) 14 195 14 737 14 827 15 487 16 186 16 949

Celkem příjemců BZM 161 579 168 381 168 887 173 099 178 959 185 111

[11]

 Graf 13 - Počet vyplacených zvýšení důchodu pro BZM podle jednotlivých stupňů v  letech 2001 - 2006
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Graf znázorňuje rostoucí počet vyplacených dávek. Tento trend lze přisuzovat

postupnému růstu zvyšování populace, která byla závislá na pomoci druhé osoby.

Příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu /dále jen POB/

V minulém systému sociální péče existovala již zmiňovaná dávka sociálního

zabezpečení, tzv. příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu. Na tuto dávku

vznikl nárok osobě, jenž osobně, celodenně a řádně pečovala o osobu, která byla převážně

nebo úplně bezmocná, nebo starší 80 let a částečně bezmocná.

V tomto systému se výše POB odvíjela od životního minima a byla odlišena podle

počtu osob, o něž bylo pečováno, a to 1,6 násobku životního minima na osobní potřeby

při péči o jednu osobu a 2,75 násobku životního minima na osobní potřeby při péči o dvě

nebo více osob. Nárok měl pouze ten, jehož příjem nedosahoval požadované výše.
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Tabulka 3 - Vývoj výše POB v letech 2001 – 2006

Výše POB (Kč/měs.) 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Péče o jednu osobu 3 712 3 712 3 776 3 776 3 776 5 310

Péče o dvě a více osob 6 380 6 380 6 490 6 490 6 490 9 086

[11]

Výše POB od roku 2006 byla příznivější důsledkem  navýšení koeficientů, kterými

se násobila částka životního minima na osobní potřeby pečující osoby. Byla však stále

nedostatečná s ohledem na skutečnost, že by se pečující osoba v produktivním věku vzdala

pracovní kariéry a zůstala pečovat o osobu blízkou. Většina rodin tak řešila potřebu péče

o svého člena umístěním do ústavní péče, která, jakožto státem dotovaná služba, byla pro

většinu rodin finančně výhodnější.

Tabulka 4 - Vývoj počtu poskytnutých POB a výše výdajů v letech 2003 – 2006 dle získaných informací

POB 2003 2004 2005 2006

počet dávek za rok 397 755 432 685 478 986 563 998

Výdaje (v tis. Kč) 1 567 193 1 687 472 2 070 638 3 186 092

[11]

Vzhledem k tomu, že příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu nebyl

do roku 2002 statistiky sledován jako samostatná dávka /byl součástí statistik dávek

sociální péče/, není možné zjistit výši výdajů za období let 2001 a 2002.
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Graf 14 - Vývoj počtu poskytnutých POB a výše výdajů v letech 2003 – 2006
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Z grafu je zjevné, že nárůst objemu finančních prostředků na výplatu POB byl

způsoben valorizací částek životního minima.

4.3 Financování sociálních služeb po transformaci

Způsob financování sociálních služeb upravuje nově přijatý zákon o sociálních

službách. Nejdůležitějším zdrojem příjmů pro poskytovatele sociálních služeb jsou

finanční prostředky uživatelů a příspěvek zřizovatele. Dotace se poskytují prostřednictvím

rozpočtu kraje, o které se musí žádat stejně jako dříve.

Tato koncepce financování sociálních služeb představuje dlouho očekávané

zrovnoprávnění poskytovatelů sociálních služeb, neboť o dotaci musí žádat každý

poskytovatel sociálních služeb, nikoliv pouze nestátní subjekt, jak tomu bylo doposud .[5]

Ze státního rozpočtu se poskytují rovněž účelové dotace na podporu sociálních

služeb, na činnosti rozvojové povahy nebo mimořádných situací /např. živelné pohromy/.

Prováděcí právní předpis stanoví bližší podmínky pro čerpání dotace, lhůty pro výplatu

dotace, náležitosti žádosti a lhůtu pro její podání. Na poskytnutí dotace není právní nárok.

Významnou částí financování sociálních služeb jsou úhrady od samotných

uživatelů sociálních služeb. Dalším z podstatných zdrojů úhrady za sociální služby

je příspěvek na péči, jako speciální dávka „v rámci sociálních služeb“.
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Zákon o sociálních službách také stanoví, jaké služby se poskytují za úhradu.

Jde o služby:

· pobytové /např. domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem apod./,

· asistenční /např. osobní asistence, pečovatelská služba, odlehčovací služby apod./,

· azylové /např. azylové domy, domy na půl cesty, terapeutické komunity/.

Prováděcí právní předpis zákona o sociálních službách stanoví maximální výši

úhrad, aby nedošlo k finančnímu zneužití provozování sociálních služeb. Úhrada se

poskytuje za ubytování, za stravu a za poskytování sociálních služeb v rozsahu stanoveném

smlouvou.

4.4 Příspěvek na péči

V minulém systému sociální péče před zavedením nové právní úpravy existovaly

již zmiňované dávky ze systému sociálního zabezpečení, které byly přetransformovány

na nový systém. V systému sociální ochrany tak došlo k zavedení zcela nové dávky, která

je jednou z nejvýznamnějších změn, kterou zákon o sociálních službách přinesl. Poskytuje

se osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby, za účelem zajištění potřebné pomoci,

při úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti. Účelem příspěvku na péči /dále jen PnP/

je umožnit potřebné osobě zajištění pomoci podle vlastního uvážení, a to prostřednictvím

poskytovatele služeb, nebo jiné fyzické osoby.

Péčí o vlastní osobu se rozumí především takové denní úkony, které se týkají

zajištění či příjímání stravy, osobní hygieny, oblékání a pohybu. Soběstačností se rozumí

úkony, které umožňují účastnit se sociálního života, např. schopnost komunikovat,

nakládat s penězi, obstarávat osobní záležitosti, uvařit si, vyprat atd.

Míra závislosti se určí počtem úkonů, které osoba není schopna samostatně zvládat

na základě sociálního šetření, které provádí sociální pracovník obecního úřadu obce

s rozšířenou působností. Funkční dopady zdravotního stavu hodnotí posudkový lékař

příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Stanovení míry závislosti je pak

výsledkem složky sociální a složky zdravotní. Hodnocení jednotlivých úkonů, které se

sčítají, upravuje prováděcí vyhláška zákona o sociálních službách č. 505/2006 Sb.
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O nároku na PnP rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností. Oprávněným

příjemcem příspěvku je osoba, o kterou je pečováno, nikoliv poskytovatel sociální služby.

Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku. Stejně jako zvýšení důchodu

pro bezmocnost, tak i PnP se pro osobu, které náleží, nepovažuje za příjem.

Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého člověka

různá, proto zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od lehké

míry závislosti až po závislost úplnou. Těmto stupňům také odpovídá i výše příspěvku

od 1. ledna 2007. Příspěvek na péči se stál základním nástrojem pro fungování nového

systému sociálních služeb.

Tabulka 5 - Výše PnP pro jednotlivé kategorie závislosti osoby na pomoci jiné osoby od l. 1. 2007

Výše PnP (Kč/měsíc)Stupeň závislosti
pro osobu mladší 18 let pro osobu starší 18 let

I. – lehká závislost 3 000 2 000

II. – středně těžká závislost 5 000 4 000

III. - těžká závislost 9 000 8 000

IV. - plná závislost 11 000 11 000
[5]

Tabulka 6 - Výše PnP v roce 2007 ve srovnání s hodnotami BZM  a POB v  roce 2006

Statut osoby
do roku 2007

Bezmocnost
/dále jen BZM/

Výše
Kč/měs.

Statut osoby
od roku  2007

PnP
Kč/měs.

Částečně bezmocná Zvýšení důchodu pro BZM  480 Lehká závislost I. stupeň     - 2000

Převážně bezmocná Zvýšení důchodu pro BZM  960 Středně těžká II. stupeň   -  4000

Úplně bezmocná Zvýšení důchodu pro BZM 1800 Těžká závislost III. stupeň  -  8000

Dlouhodobě TZP dítě

vyžadující mimoř. péči

POB - pobírá pečující osoba 5400 Těžká závislost III. stupeň  -  9000

 [11]
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Tabulka 7 - Počet přetransformovaných zvýšení důchodu pro BZM podle jednotlivých stupňů míry závislosti

      na PnP v ČR od 1. 1. 2007

Bezmocnost 2006 Počet
příjemců

Výše 2006
v tis.Kč

Stupeň závislosti
PnP - 2007

Počet
příjemců

Výše 2007
v tis.Kč

I.st. (částečná BZM)  96 764   46 446 720 lehká závislost   96 764   193 528 000

II.st. (převážná BZM)  71 398   68 542 080 středně těžká   71 398   285 592 000

III.st. (úplná BZM)  16 949   30 508 200 těžká závislost   16 949   186 439 000

Celkem 185 111 145 497 000 Celkem 185 111   665 559 000

[11]

Z tabulky je patrné, že PnP je poskytován v podstatně vyšší finanční hladině než

zvýšení důchodu pro BZM. Jedná se o pozitivní posun a posílení sociálního principu, což

je z hlediska účelu poskytování sociálních služeb v souladu s výrazným růstem nákladů na

osobní potřeby uživatele této služby. Tento nárůst způsobil problémy s financováním

sociálních služeb, důsledkem čehož musely být použity vyšší finanční prostředky

ze státního rozpočtu,  se kterými se nepočítalo.

Od účinnosti zákona v roce 2008, byly za dobu jednoho roku identifikovány

zásadní poznatky v oblasti financování. Příspěvek na péči čerpalo 265 tis. osob, jednalo se

tedy cca o 40 tis. více, než bylo odhadováno. Podmínky vzniku nároku na příspěvek

na péči, a výše příspěvku, především v nižších stupních byly nastaveny tak, že vyvolávaly

zcela bezprecedentní zájem o získání této dávky.

Zásadní nárůst byl evidován především v I. stupni – 111 tis. dávek, což představuje

42 % z celkového počtu dávek, ve II. stupni – 71 tis. dávek, ve III. stupni  – 39 tis. dávek

a ve IV. stupeň – 22 tis. dávek. Významná skupina příjemců příspěvku nevyužívala žádnou

sociální službu (cca 40 % v I. stupni) [3]. V roce 2007 místo plánovaných 9 mld. Kč bylo

vydáno 14,5 mld. Kč a v roce 2008 18,3 mld. Kč.

Statistiky vypovídají, že výdaje na PnP se postupně zvyšovaly i v roce 2009

/úměrně s počtem vyplacených dávek/. Například v prosinci roku 2009 byly o 7,6 % vyšší

než v prosinci roku 2008.



Bc. Elena Helgetová: Transformace reformy sociálních služeb

Rok 2010                                                                                                                        24

Graf 15 - Vývoj  výdajů na PnP v ČR  po transformaci zvýšení důchodu pro BZM a POB v letech 2006 -2009
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Uvedený graf znázorňuje rostoucí tendenci finančních prostředků, vyplácených

na PnP od roku 2007. Lze však předpokládat, že počet příjemců pobírajících PnP bude

narůstat a s ním i náklady na jeho výplatu.

Od roku 2008 probíhá každoročně dotační řízení, kdy poskytovatel nemá jistotu,

zda mu bude dotace schválena a v jaké výši. Výsledky dotačního řízení jsou známy vždy

až na počátku příslušného období, na který se dotace poskytuje a poskytovatel žije

v nejistotě, zda financování sociální služby vůbec zabezpečí.

           Tabulka 8 - Porovnání zdrojů financování sociálních služeb v letech  2005 - 2009 v  ČR

Rok státní rozpočet (v tis. Kč) úhrady uživatelů (v tis. Kč)

2005 7 777 898  4 931 435

2006 7 994 156  5 147 693

2007 7 121 935 14 961 182

2008 7 425 000 19 013 000

2009 7 043 000 18 500 000

          [7]

Na základě předložených údajů vyplývá, že od roku 2005 došlo k významnému

navýšení v oblasti úhrad za služby ze strany jejich uživatelů. Naopak zdroje ze státního

rozpočtu klesají.



Bc. Elena Helgetová: Transformace reformy sociálních služeb

Rok 2010                                                                                                                        25

Je tedy jednoznačné, že se po transformaci zvýšil poměr úhrady od uživatelů,

největší vliv mělo zavedení příspěvku na péči. Nadále zůstává nezanedbatelným zdrojem

financování příspěvek zřizovatele a státní dotace. Tato není od roku 2008 nároková

/do roku 2007 byla stanovena jednotná výše dotace na lůžko, která se násobila počtem

lůžek v daném pobytovém zařízení, poskytovatel tedy znal při sestavování rozpočtu

na následující kalendářní rok výši dotace, kterou mohl do návrhu rozpočtu zapracovat/.

V důsledku změny systému financování sociálních služeb se změnila také struktura

obyvatel v pobytovém zařízení tj. v domově pro seniory, následkem čehož se zvýšil podíl

na ošetřovatelské péči.

4.5 Následné změny nové právní úpravy

Návrh na změnu zákona byl předkládán s cílem upravit systém sociálních služeb

tak, aby byly zohledněny poznatky z praxe a z provedených analýz. Praxe ukázala, že nový

systém sociálních služeb není tak efektivní, jak se původně očekávalo. Poznatky odhalily

neefektivní a nehospodárné postupy především v oblasti jasného vymezení nároku

a způsobu použití příspěvku na péči, přesnějších principů kontroly v systému sociálních

služeb a vymezení kompetencí v oblasti financování sociálních služeb z veřejných

rozpočtů. Negativní důsledek ekonomického dopadu na státní rozpočet byl důvodem

ke změnám zákona o sociálních službách.

Opatření nemají dopad na příjemce PnP ani na poskytovatele sociálních služeb. Jde

o zvýšení efektivity a hospodárnosti veřejných výdajů formou přesnějšího vymezení

finančních výdajů.

Změny právní úpravy v roce 2008

· Bylo odstraněno zdvojení výplaty PnP. Po dobu hospitalizace nebo pobytu

v zařízení určeném pro výkon trestu či nařízené ústavní léčby, který trval celý

kalendářní měsíc, je výplata příspěvku zastavena.

· Zpřísnila se kontrola využívání PnP. V případě neuvedení způsobu využití

příspěvku je výplata po předchozím písemném upozornění zastavena do té doby,

než oprávněná osoba uvede odpovídající způsob jejího využití.
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· Rozšířil se okruh osob, na které přechází nárok na nevyplacené částky PnP

v případě úmrtí oprávněné osoby.

· Rovněž bylo doplněno ustanovení týkající se okruhu pracovníků působících

v oblasti sociálních služeb a také ustanovení o jejich odborné způsobilosti.

Změny právní úpravy v roce 2009

Jednou z priorit MPSV bylo zajistit kvalitní péči těm občanům, kteří ji skutečně

potřebují. Díky novele zákona se od 1. srpna 2009 zvýšila výše PnP ve IV. stupni

z původních 11 000 Kč na 12 000 Kč měsíčně, a to pro osoby dospělé i mladší 18 let. Tato

změna se týkala cca 25 000 osob a představovala náklady ve výši 300 milionu korun ročně.

Od 1. srpna 2009 se rovněž snížil počet úkonů, které zakládají nárok na přiznání

PnP pro děti do 18 let. Ke změně došlo proto, aby na dávku dosáhly děti chronicky

nemocné /např. s diabetem či nádorovým onemocněním apod./. Nárok na příspěvek

ve stupni I. tak nově vznikl cca 1 600 dětem, maximálně 1 000 dětí do 18 let tak nově

dosáhlo na  PnP ve stupni II., místo stávajícího stupně I.

Změna zákona o sociálních službách zpřísnila také kontrolu využívání PnP. Právní

úprava přesně specifikuje okolnosti, které se při poskytování dávky musí kontrolovat

a přesný výčet činností, u kterých příjemce dávky vyžaduje pomoc či podporu.

Vzhledem k rostoucí finanční náročnosti příspěvku na péči, zavedla novela zákona

i tzv. kombinovaný způsob výplaty příspěvku v I. stupni závislosti u osob starších 18 let

s účinností od 1. ledna 2011. Výše příspěvku 2 000 Kč zůstává však nezměněna. Jedna

polovina příspěvku bude vyplacena oprávněnému příjemci a druhá formou poukázek, které

budou uplatnitelné pouze u registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, jako úhrada

za poskytnutou péči. Zavedení poukázek přinutí oprávněné příjemce příspěvku hledat

si kvalifikovanou podporu, která zvýší podíl institucionalizované péče.
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4.6 Zhodnocení transformace sociálních služeb

Podstatou procesu transformace v sociální oblasti byla přeměna dřívějšího

společenského systému se všemi jeho základními atributy na nový společenský systém.

V procesu transformace šlo především o odstranění státního monopolu, o podporu

nestátních subjektů v sociální politice, o liberalizaci sociálních aktivit občanů, o nastolení

principu občanské odpovědnosti a participace apod. Z celkové analýzy systému sociálních

služeb lze vyvodit, že nastolený systém je směrem vpřed a změna koncepce sociálních

služeb oproti minulému systému představuje po mnoha letech nesporný pokrok.

Minulý systém financování sociálních služeb lze hodnotit jako značně roztříštěný.

Sociální služby byly financovány podle kapacity a ne podle potřeby. Dotace nebyly řízeny

žádnou jasně formulovanou vizí rozvoje sociálních služeb. Byla stanovena jednotná výše

dotace na lůžko, příspěvek zřizovatele a platby klientů. Jako další zdroj financování služeb

sociální péče existovaly již zmiňované dvě dávky ze systému sociálního zabezpečení

tzv. zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou

osobu. O úhradě za pobyt, stravu a služby sociální péče rozhodovala obec s rozšířenou

působností, a to správním rozhodnutím. Nebyl zajištěn jednotný systém práv a povinností

pro poskytovatele sociálních služeb. Nebyly upraveny druhy služeb ani dohled nad

kvalitou poskytované služby.

Nový systém právně zakotvil rovnost poskytovatelů sociálních služeb, určil stejné

povinnosti pro všechny poskytovatele a zaručil vícezdrojové financování poskytovaných

služeb. Současně jim umožnil účast při tvorbě střednědobých plánů sociálních služeb a dal

jim možnost požádat o dotaci ze státního rozpočtu. Dalšími zdroji financování je příspěvek

zřizovatele, platby uživatelů a příjmy od zdravotních pojišťoven. Zákon posílil finanční

soběstačnost uživatelů sociálních služeb tím, že zavedl nový finanční nástroj, tj. PnP.

Výrazně se změnila struktura i povaha výdajů státního rozpočtu na činnosti financované

nebo podporované z titulu tohoto zákona.

Nová právní úprava systému sociálních služeb zavedla nejen nový způsob

financování, ale také registrační povinnosti poskytovatele sociálních služeb. Stanovila

základní zásady poskytování sociálních služeb, tj. rozsah a formy pomoci a podpory

poskytované prostřednictvím sociálních služeb. Zákon posílil úlohu klienta jako
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objednavatele služby, kterého motivuje a posiluje jeho sociální začleňování. Zákon rovněž

přinesl významnou novinku z hlediska povinnosti smluvního vztahu mezi poskytovatelem

a uživatelem sociální služby. Došlo tak k posílení postavení uživatele služeb coby

„zákazníka“ a vztah mezi poskytovatelem služeb a příjemcem se stal mnohem

přehlednější.

Za velmi vhodné lze považovat skutečnost, že zákon stanovil předpoklady pro

výkon povolání sociálního pracovníka a umožnil tak zachování určité úrovně kvality

sociálních pracovníků. Zákonem jsou rovněž vytvářeny podmínky pro „bezpečné, kvalitní

a efektivní“ poskytování sociálních služeb s cílem ochrany osob oslabených ve schopnosti

prosazovat svá práva a zájmy. Tyto podmínky se promítají ve spektru povinností

poskytovatelů sociálních služeb a následně v systémech kontroly.

Nutno podotknout, že zákon o sociálních službách je sice krok správným směrem,

ale vykazuje i četné neduhy. Z přehledu analýzy lze vyvodit, že je mnohem nákladnější,

než se očekávalo. Důsledkem změny systému je, že výdaj na příspěvek na péči, je nejvíce

rostoucím sociálním mandatorním výdajem. Od roku 2005 do roku 2008 tyto výdaje

vzrostly na trojnásobek.

Podívám-li se na financování z pohledu efektivnosti, mohu konstatovat, že PnP

je pro klienty neefektivní. Ti totiž tuto dávku považují za dávku na přilepšení svých

příjmů, a ne jako dávku, která je určena na nákup sociálních služeb. K nejvyššímu

zneužívání příspěvku dochází u stupně závislosti I. Zde předpokládám, že dojde

ke zlepšení při implementaci novely zákona o sociálních službách platné od 1. ledna 2011,

kdy část příspěvku na péči bude vyplacena v hotovosti a část v podobě poukázky

na sociální službu. Tím by se mělo alespoň částečně předejít zneužívání této dávky.

Nová forma výplaty příspěvku na péči v I. stupni závislosti může podpořit vyšší

návrat finančních prostředků do systému sociálních služeb a motivovat příjemce k vyššímu

využívání sociálních služeb. Problémem zde bude pouze nárůst administrativy a obtížná

orientace v systému pro příjemce uvedeného příspěvku.
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Důležité je v zákoně definované propojení, kdy střednědobé plány rozvoje

sociálních služeb krajů jsou podle zákona povinnou přílohou souhrnné žádosti krajů

o dotaci ze státního rozpočtu. Při plánování sociálních služeb z pohledu ekonomického

zajištění je nezbytné vyhodnocovat zdroje jejich financování. Financování sociálních

služeb nemůže být dlouhodobě udržitelné, pokud nebudou efektivně využity všechny

zdroje. Na financování sociálních služeb se musí podílet územní rozpočty, státní rozpočet

a také uživatelé služeb. Prioritou pro další období je stabilní vícezdrojový systém

financování sociálních služeb.

Závěrem konstatuji, že přijetím zákona o sociálních službách se naplnilo očekávání

uživatelů sociálních služeb a jejich poskytovatelů, neboť zákon o sociálních službách

se stal realitou a každodenní součástí života lidí, kteří jsou buď závislí na sociálních

službách, nebo sociální služby poskytují.  Z pohledu poskytovatelů se mi jeví systém jako

efektivní, a to zejména z důvodu zjednodušení systému financování.

4.7 Návrhy a doporučení

Statistiky ukazují, že v letech 2005 až 2015 má dojít k nárůstu obyvatel věkové

skupiny nad 65 let o 600 tisíc.  Je tedy jisté, že počet lidí, kteří jsou vzhledem ke svému

věku nebo zdravotnímu stavu odkázáni na pomoc ostatních, neustále stoupá. Vzniká tlak

na kvalitu i na zvětšení rozsahu sociálních služeb a dá se s jistotou počítat s tím,

že v budoucnu bude tento trend pokračovat. Je nezbytné vytvořit legislativní a z nich

odvozené realizační nástroje regulace použití příspěvku na péči tak, aby byl používán

na zajištění péče a nikoliv na jiné potřeby.

Je také nezbytné změnit systém poskytování dotací ze SR tak, aby:

· prostředky byly směřovány tam, kde je identifikovaná potřeba – efektivita,

· prostředky byly poskytnuty těm, kdo služby umí a mohou poskytovat – účelnost,

· prostředky byly poskytnuty těm, kdo je umí využít s maximálním efektem –

hospodárnost.
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Negativně bych hodnotila např. skutečnost, že příslušníci odboje jsou příjemci

příspěvku na péči, přestože jsou jim sociální služby podle příslušných zákonů poskytovány

zdarma. Dochází tak ke dvojímu plnění nároků. Tento stav považuji za porušení účelu

příspěvku, protože daná osoba dostane sociální služby zadarmo. Bylo by vhodné

jednoznačně stanovit, že občan, který má ze zákona nárok na bezplatné poskytování

sociálních služeb, nemá nárok na poskytnutí příspěvku na péči.

Doporučovala bych také vytvořit podmínky pro intenzivnější kontrolu využívání

příspěvku na péči, regulovat výši příspěvku v I. stupni podle využití sociální služby,

vytvořit systém sledování výkonnosti a hospodárnosti sociálních služeb a propojit jej

se systémy OK Služby a OK Registr /jde o aplikační program pro zpracování údajů/.

Bylo by vhodné na základě komplexní datové databáze a hustoty sítě služeb

stanovovat modely financování z veřejných rozpočtů. V rámci dotačního řízení bych

navrhovala stanovit taková pravidla, která by zabránila tomu, aby zařízení stejného typu

v různých krajích dostávala na svoji činnost, v přepočtu na jednoho uživatele, různou výši

dotace.

Za neméně zajímavou otázku, týkající se financování, považuji vstup

podnikatelského sektoru do oblasti sociálních služeb. Důsledkem stárnutí obyvatelstva

dochází k růstu poptávky po sociálních službách a zařízeních, tyto služby poskytující.

Je však třeba konstatovat, že veřejný sektor na tuto situaci není připraven, proto dochází

k převisu poptávky nad nabídkou. Je nutno se zamyslet nad otázkou, zda by pro stát nebylo

výhodnější poskytovat podnikatelským subjektům nějakou formu zvýhodnění. Podpora

by mohla mít formu např. poskytnutí nemovitého majetku do používání za symbolickou

cenu. Prospěch by byl na obou stranách – pro podnikatele by znamenal příjem

z poskytované činnosti a pro stát zvýšení veřejného blahobytu.
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5 ZÁVĚR

Po vypracování diplomové práce a nahlédnutí do problematiky implementace nové

právní úpravy do praxe mohu říci, že nastolená koncepce je tím správným krokem. I přes

všechny nedostatky přinesla nový pohled na poskytování sociálních služeb a mnoho

zlepšení v oblastí sociálních služeb. Jedná se především o větší právní jistotu uživatelů

i poskytovatelů sociálních služeb. Narozdíl od minulých právních předpisů jasně

formuluje, co je účelem poskytování sociálních služeb a jaká je povinnost poskytovatelů

těchto služeb.

V diplomové práci byl zpracován náhled na ucelený vývoj a transformaci

sociálních služeb včetně vymezení právních norem a financování sociálních služeb před

reformou. V praktické části diplomové práce se soustřeďuji zejména na zdůraznění

koncepce zákona o sociálních službách a nové prvky v systému sociálních služeb. Velký

důraz je zde kladen na vývoj nově zavedené dávky, tzv. příspěvku na péči, který nahradil

zaniklé dvě dávky ze systému sociálního zabezpečení. Analýza mimo jiné prokázala,

že v důsledku transformace systému sociálních služeb došlo k výraznému nárůstu

mandatorních výdajů ze státního rozpočtu.

Navrhovanými změnami by se mělo dojít k přesnějšímu vymezení práv

a povinností okruhu oprávněných osob při využívání příspěvku na péči a efektivnějšímu

pojetí financování sociálních služeb prostřednictvím dotací z veřejných rozpočtů, čímž by

došlo k hospodárnějšímu využívání prostředků ze státního rozpočtu. Fungování systému

bude stále záviset na rozhodování úředníků a na tom, kolik prostředků do systému bude

uvolňovat stát.

Pro příští období bude o budoucím vývoji v České republice rozhodovat rychlost,

efektivnost a hlavně promyšlenost dalších reformních kroků, aby byly dlouhodobě

udržitelné. Věřím, že nedostatky v zákoně o sociálních službách, budou postupně

procházet řadou změn, které budou velkým přínosem pro sociální služby. Ekonomické

důsledky sociální ochrany před a po reformě sociálních služeb v období let 2005 – 2008

ukazují, že nový právní systém je důkazem sociální citlivosti nejen státu, ale i nás všech.
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