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 Text: Zdeněk Kašpárek

„Heslo letošního ročníku Stabilita – 
Jistota – Bezpečí připomíná, že stabilní 
systém poskytování sociálních služeb 
je základním předpokladem pro získá-
ní jistoty u  těch, kteří služby poskytují, 
i  těch, kdo je využívají,“ řekl o  Týdnu 
sociálních služeb ministr práce a  soci-
álních věcí v  demisi František Koníček. 
Sociální služby, které pomáhají zejména 
seniorům, lidem se zdravotním postiže-
ním či těm, kterým hrozí sociální vylou-
čení, jsou ve  formě služeb sociální péče, 
prevence a  poradenství poskytovány 
přibližně 7 % české populace. Přesto jsou 
pro značnou část veřejnosti velkou ne-
známou a společenské ani fi nanční ohod-
nocení lidí, kteří v  sociálních službách 
pracují, neodpovídá ani náročnosti ani 
zodpovědnosti, které jsou s  jednotlivý-

mi profesemi spojené. „Týden sociálních 
služeb vznikal s cílem akcentovat a upo-
zornit na sociální služby v České repub-
lice, na  jejich potřebnost a  nezbytnost, 
a to jak směrem ke státu a veřejné správě, 
tak i  k  široké veřejnosti,“ řekl prezident 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb 
Jiří Horecký a  dodal, že s  očekávaným 
demografi ckým vývojem bude úloha so-
ciálních služeb stále významnější.

Týden sociálních služeb již tradičně 
slavnostně zahájilo vyhlášení výsled-
ků výtvarné soutěže Šťastné stáří oči-
ma dětí, které se konalo v úterý 8. října 
v  pražském opatství Emauzy za  účasti 
náměstka ministra práce a  sociálních 
věcí Pavla Čáslavy a akademického malí-
ře Kristiana Kodeta. 

Hlavní událostí celého týdne byl opět 
Výroční kongres poskytovatelů sociál-
ních služeb ČR (10. a 11. října v Táboře), 

který se konal rovněž již popáté. Více in-
formací o  Šťastném stáří i  V. výročním 
kongresu vám přinášíme na jiném místě 
tohoto čísla. 

Týden sociálních služeb pravidelně 
zahrnuje i  řadu tzv. doprovodných ak-
tivit poskytovatelů sociálních služeb, 
orgánů veřejné správy, zájmových sdru-
žení a dalších organizací. Kromě jiných 
mezi ně letos patřila např. meziná-
rodní konference „Stáří spojuje 2013“ 
(7. a 8. října v Praze), III. mezinárodní 
teatroterapeutická konference (8. října 
v Olomouci), kulatý stůl na téma Služby 
pro domácnost (8. října v  Praze), slav-
nostní vyhlášení výsledků Ceny Rady 
vlády pro seniory a  stárnutí popula-
ce (10. října v  Praze) a  mnoho dalších 
vzdělávacích, kulturních, společen-
ských či sportovních událostí v  regio-
nech po  celé České republice. Přibliž-
ně 500 zařízení poskytujících sociální 
služby se také připojilo k celostátnímu 
dni otevřených dveří, který letos proběhl 
8. a 9. října. 

Více informací najdete na  webových 
stránkách www.tyden-socialnich-sluzeb.cz. 
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Jaký je podle vás význam Týdne sociálních služeb pro 
rozvoj a kvalitativní růst v tomto odvětví?

Považuji za velmi důležité, aby široká i odborná veřejnost měla 
k dispozici dostatek informací o sociálních službách. A je samozřej-
mostí, že takové informace mohou zajistit ti, kteří sociální služby 
metodicky řídí, tedy ministerstvo, sami je poskytují, tedy poskyto-
vatelé, a velmi dobře znají požadavky klientů přímo z místa, tedy 
kraje a  obce. Právě k  místu poskytování se sociální služby mají 
v budoucnu ještě víc i systémově přiblížit, dotace na ně, které dnes 
poskytuje MPSV, mají mít od roku 2015 na starosti kraje. Teď se 
ve spolupráci s nimi změna fi nancování připravuje.

Jak hodnotíte spolupráci MPSV s organizacemi 
zastupujícími poskytovatele sociálních služeb a jejich 
zaměstnance či příjemce těchto služeb? Kudy by se 
spolupráce měla dále rozvíjet? 

Spolupráce se zástupci poskytovatelů je určitě významná, stej-
ně jako s dalšími aktéry celého procesu realizace sociálních služeb. 
A jak to tak bývá, každý se snaží získat pro sebe tu nejvýhodnější 
pozici. My na ministerstvu se přitom v té spleti různorodých zá-

jmů snažíme najít, argumenty obhájit a hlavně prosadit potřebnou 
rovnováhu s tím, že na prvním místě musí být vždy člověk, v tomto 
případě klient sociálních služeb, a jeho prospěch. Tudy by se měla 
spolupráce nejen s poskytovateli, ale i s dalšími subjekty v celé ob-
lasti sociálních služeb ubírat.

Jaký problém vnímáte pro poskytování sociálních 
služeb v ČR jako aktuálně nejpalčivější a jaké se nabízí 
řešení?

Problémem je určitá nekoncepčnost, strategicky neplánované 
dlouhodobé fi nancování a vůbec absence Národního plánu sociál-
ních služeb jako takového. Proto teď na  MPSV funguje expertní 
skupina, která by to měla změnit. Není možné stále dokola opako-
vat model, že v rozpočtu nejsou začátkem roku na dotace na soci-
ální služby peníze, na druhé straně není možné, aby poskytovatelé 
žili jen ze státních subvencí. Tím nemyslím jen dotace, ale i příspě-
vek na péči, který lidem závislým na pomoci někoho jiného rovněž 
vyplácí stát a  lidi si z něho platí ty služby, které potřebují. Je to 
komplexní problém, kdy je třeba si při jeho řešení odpovědět na ce-
lou řadu otázek, doložit to čísly a na základě toho vše nastavit tak, 
aby peníze šly skutečně potřebným. Kvalita lidské společnosti se 
totiž pozná podle toho, jak se stará o své slabší členy.

Stabilita – Jistota – Bezpečí
Od 7. do 13. října probíhal pátý ročník 
Týdne sociálních služeb ČR

iž popáté se letos v říjnu konal Týden sociálních služeb ČR, celostátní 
projekt vyhlašovaný Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR 
ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Akce, která 
probíhala od 7. do 13. října a jejímž cílem bylo představit veřejnosti 

sociální služby a upozornit na problémy, s kterými se potýkají, se letos konala 
pod heslem Stabilita – Jistota – Bezpečí. 

„Na prvním místě musí být vždy člověk a jeho prospěch“
říká ministr práce a sociálních věcí v demisi František Koníček
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