Setkání pracovní skupiny pro seniory – 17.6.2021

Přítomni: dle prezenční listiny

Program:
Seznámení s novými zástupci členských organizací – kolečko.
Informace z ŘPS:
o Dotace na sociální služby schváleny 27.5.2021 ve dvou programech. Probíhá
administrace smluv, podpis smluv je plánován od konce června. (Přehled dotací v
příloze)


Program A - podpora služeb dle priorit SML na rok 2021 - alokovaná
částka 1 000 000 Kč,



Program B - podpora ostatních SS, alokovaná částka 6 000 000 Kč,
maximální výše dotace 350 000,- Kč na 1 službu.

o Rozvojové záměry na rok 2022 schválené KÚ v příloze.
o Analýza sociálních služeb vzniká na krajské úrovni, analýza by měla zhodnotit
dopad pandemie na sociální služby z důvodů ekonomické udržitelnosti
v souvislosti s poklesem veřejných financí. Kontaktní osobou je v případě
dotazů paní Semrádová.
o Agentura pro sociální začleňování dokončuje Revizi sociálně vyloučených lokalit,
která probíhá od února .
o V současné době probíhá jednání otevřené skupiny Dluhy, zúčastnit se jí mohou
všichni členové KS. Další jednání je plánováno na 24.6.
Diskuze:
Rekapitulace covidové pandemie, zajištění ochranných pomůcek, náročnost při péči o nakažené
klienty, vytížení personálu.
Během pandemie COVID 19 došlo ke značnému úbytku klientů v pobytových i terénních
službách poskytující služby seniorům, došlo k uvolnění míst v pobytových zařízeních a
následnému snížení objemu péče o klienty v terénu. V současné době již dochází k obnovení
poptávky po terénní péči. Cílem většiny klientů je dožít doma, ve vlastním sociálním prostředí.
Tento cíl je však nyní značně ohrožen díky snížení dotací z MPSV cca o 30% u většiny

poskytovatelů terénních služeb. Některé organizace jsou již nucení propouštět zkušené
pracovníky z ekonomických důvodů. Vzhledem k tomu, že poskytovatel již často vyčerpal
veškeré rezervy, plně hradí přesuny mezi jednotlivými klienty a další náklady s tím spojené,
stává se finanční situace pro poskytovatele kritická. S tím souvisí i informace, že byla opět
odložena novela zákona č. 108/2006 Sb. a hlavně úhradová vyhláška 505/2006 Sb. Maximální
ceny u některých úkonů jsou již zcela neadekvátní a podhodnocené s ohledem na náklady s tím
spojené. Finanční problémy se týkají i některých ambulantních služeb. Dalším ohrožením je i
rozšiřování služeb zařazených do základní sítě s ohledem na finanční možnosti v rámci dotací
z MPSV. Další navyšování kapacit služeb zařazených do základní sítě by mělo být velmi
uvážlivé s ohledem na skutečné potřeby našich spoluobčanů a zároveň na budoucí finanční
situaci státu v postcovidovém období.
Přeji všem krásné léto a pevné zdraví

Zapsala: Jana Urbanová

