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Centrum zdravotně-sociálních studií (CZSS) při vysoké škole CEVRO Institut uspořádalo 7. října 2019 odbornou
konferenci na téma regulace úhrad klientů v sociálních službách.
Cílem konference bylo otevřít odbornou a veřejnou diskusi na téma přímých plateb uživatelů sociálních služeb a jejich
regulace. Téma je více než aktuální vzhledem k vrcholícím pracím na přípravě velké novely zákona o sociálních
službách.
Mgr. Petr Hanuš, stálý spolupracovník Centra zdravotně-sociálních studií Vysoké školy CEVRTO Institutu uvedl
v přehledné prezentaci stávající situaci. Připomněl přítomným základní principy aktuálně platných předpisů. Upozornil
na to, že limity pro úhrady uživatelů se dlouhou dobu nemění a nereagují na vývoj mezd, důchodů ani cen.
Ing. Věra Husáková přiblížila ve velice dobře připravené prezentaci pohled poskytovatele sociálních služeb, který není
přímo navázán na některý ze stupňů veřejné správy. Představila i příklady z jiných zemí, například Rakouska.
Jak na úvod diskuse zdůraznil ředitel CZSS Milan Cabrnoch, veřejná správa vystupuje ve dvou rolí, které jsou vzájemně
v konfliktu. Na jedné straně zřizuje a vlastní velkou část zařízení, poskytujících sociální služby, a na druhé straně
rozděluje veřejné peníze na tyto služby určené. Stát tak regulacemi de facto kontroluje celý systém sociálních služeb,
regulace činí i nestátní poskytovatele závislými na rozhodování orgánů veřejné správy.
V diskusi bylo zdůrazněno, že stávající regulace jak přímých úhrad, tak vstupu nových poskytovatelů prakticky
znemožňuje dynamický vývoj při poskytován sociálních služeb. Nový poskytovatel nemůže do prostředí vstoupit,
přinést novou službu ani kapacitu. Účastníci vyjádřili obavu, že připravovaná novela nepřinese očekávané zlepšení, ale
naopak bude petrifikovat stávající slabá místa systému poskytování sociálních služeb.
V dlouhé a živé diskusi položili otázky a vyjádřili se k tématice účastníci konference, odborníci z praxe i studenti vysoké
školy CEVRO Institut. Konference splnila svůj cíl, otevřeně seznámit účastníky s aktuálním stavem v oblasti regulací
plateb v sociálních službách.
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Centrum zdravotně-sociálních studií bylo zřízeno v roce 2012 jako interní výzkumné, vzdělávací a poradenské pracoviště vysoké
školy CEVRO Institut. Zaměřuje se na výuku, grantovou a projektovou činnost i komerčně laděné aktivity ve zdravotní a sociální
oblasti. Nedílnou činností centra je pořádání seminářů a kulatých stolů s klíčovými osobnostmi ve zdravotnictví a sociální politice a
vydávání vlastního bulletinu.
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