Vážené kolegyně,
vážení kolegové,
dovoluji si shrnout několik aktuálních informací, které se v posledních dnech MPSV řeší, tak, abychom předešli
možným spekulacím.
1.
Dofinancování sociálních služeb pro rok 2014 – 500 mil. Kč
V příštím týdnu bude pravděpodobně Vládou schválen vládou materiál k dofinancování sociálních služeb na rok
2014, ve výši 500 mil. Kč. Pokud se tak stane, tak na počátku listopadu budou prostředky převedeny do kapitoly
313 MPSV – neinvestiční nedávkové transfery, dotace na sociální služby. Vzhledem k termínu nebude možné
předložit Vám podklady k přípravě návrhů na dofinancování, tak jak je běžné u klasického dofinancování. Částka
bude tedy rozdělována přímo z úrovně MPSV (návrhy pak budou předloženy k projednání Dotační komisi MPSV
a poté předloženy paní ministryni k podpisu), a to následujícím způsobem: část alokace bude využita na
dofinancování sociálních služeb do určité úrovně optima (pokud bychom chtěli dofinancovat plně do optima,
potřebovali bychom v tuto chvíli částku ve výši cca 850 mil. Kč), zbylá část bude rozdělena mezi příspěvkové
organizace krajů a obcí, a to následujícím mechanismem: bude propočteno personální zajištění definované v
žádostech o dotaci na rok 2014 jednotlivých poskytovatelů. Výsledným počtem úvazků se podělí zbývající
částka z 500 mil. Kč, alokovaná na navýšení platů. Každá PO dostane výslednou částku násobenou počtem
úvazků. Tímto se MPSV bude podílet na pokrytí nákladů na zvýšení platů ve veřejné správě o 3,5 %, definované
vydaným nařízením vlády, které je účinné k 1. 11. 2014.
2.
Zdravotnický personál v zařízeních sociálních služeb
Jak jste pravděpodobně zjistili z předmětného nařízení vlády, zdravotnický personál je vyjmut z plošného
navýšení platů od 1. 11. 2014 (pro tuto skupinu zaměstnanců je navýšení deklarováno až k 1. 1. 2015), nicméně
s výjimkou zdravotnického personálu v zařízeních sociálních služeb. Metodika Ministerstva práce a sociálních
věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb a posouzení žádosti o
dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb však v části V bodě 13 definuje, že
náklady na zajištění zdravotní péče jsou v rámci dotací ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb
neuznatelným nákladem. Věřím však, že předmětné navýšení provozních dotací z 500 mil. Kč pro PO umožní
alokovat zdroje, které nejsou takto omezeny. Díky těmto úsporám na jiných provozních nákladech, tak může
dojít k financování i zdravotnického personálu.
3.
Zlepšení odměňování pracovníků v přímé péči pro rok 2015 – 750 mil. Kč
Jak jste již byli informováni v tomto týdnu, pro dotační rok 2015 je v rozpočtu alokováno 750 mil. Kč na zlepšení
odměňování pracovníků v přímé péči, tedy sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách. U
organizací veřejné správy, které poskytují sociální služby (tedy PO krajů, obce a PO obcí), bude tedy všem
pracovníkům navýšen plat dle nařízení vlády o 3,5 % (od 1. 11. 2014) a dále pracovníkům v přímé péči o další
přibližně 4% (procento vychází z propočtu MPSV – 750 mil. Kč/pracovníci v přímé péči v sektoru). Ostatním
organizacím, kde jsou zaměstnanci odměňováni mzdou, se bude navýšení týkat pouze pracovníků v přímé péči,
a to opět o přibližně 4 %. Nicméně, vždy se bude vycházet z žádostí konkrétních poskytovatelů sociálních
služeb.
Podrobnosti jistě budeme řešit na Komisi Asociace krajů v listopadu, v Liberci.
Kdyby bylo třeba informaci doplnit, neváhejte nejlépe přímo paní Ing. Lindu Maršíkovou, e-mail:
Linda.Marsikova@mpsv.cz, tel: +420 950 192 395.
Děkuji a přeji příjemný nadcházející víkend.
Mgr. David Pospíšil
ředitel odboru
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