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Tisková zpráva: 
 
Stanovisko Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR k projektu Místní sociální 
služby: Navýšení personálních kapacit v pečovatelské službě v JM kraji není potřebné 
 

Tábor 29. 10. 2013 

 
Dne 23. 10. 2013 zveřejnily Britské listy článek Martina Kunšteka „Jak ministr Koníček rozkopal 
Místní sociální služby“, který neobjektivně a bez dobré znalosti problematiky informuje o projektu 
Místní sociální služby (MSS), jehož cílem je rekvalifikovat a zaměstnat dlouhodobě nezaměstnané 
jako pečovatele poskytující sociální péči tělesně postiženým, starým a nesoběstačným spoluobčanům 
v jejich domácnostech. Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) jako největší 
profesní sdružení poskytovatelů sociálních služeb v České republice považuje za nutné uvést na 
pravou míru některé informace zveřejňované k MSS a zaujímá k tomuto projektu následující 
stanovisko. 

Projekt MSS byl zahájen v Jihomoravském kraji (JMK) a od počátku se setkával s velkou nevolí ze 
strany nejen stávajících poskytovatelů sociálních služeb, ale také zástupců některých samospráv.   
V současné době je poskytování tzv. terénních sociálních služeb v JMK zajištěno cca šesti sty 
zaměstnanci v přímé péči. Navýšení počtu těchto pracovníků o další tisícovku nových rekvalifikantů 
podle projektu MSS by buď znamenalo předpoklad nárůstu počtu klientů těchto služeb o 160 % (!), 
anebo nahrazení stávajících pečovatelů novými, a ještě by pro 40 % rekvalifikovaných sil nebylo 
uplatnění.  

Stávající poskytovatelé terénních sociálních služeb se v souvislosti se současnou ekonomickou krizí, 
která nutí zejména seniory k úsporám, potýkají s úbytkem klientů. V současné době jsou tak 
pečovatelské služby schopny pojmout případnou novou poptávku a zareagovat na ni i dalším 
rozšířením svých stávajících kapacit.  

Stávající poskytovatelé terénních sociálních služeb tedy vnímají jako nadbytečné, že úřad práce 
podporoval rekvalifikační projekt, u kterého bylo předem jasné, že jeho absolventi nebudou mít 
uplatnění. Také zástupci samospráv poukazovali na fakt, že z jejich komunitních plánů sociálních 
služeb nevyplývá potřeba navýšení personálních kapacit v pečovatelské službě, protože JMK je 
terénními sociálními službami velmi dobře pokryt a bílých míst, na která se měla společnost MSS 
soustředit, je minimum. Na tuto skutečnost byly MSS ještě před zahájením realizace svého projektu 
upozorňovány. 

APSS ČR do budoucna apeluje především na představitele samospráv, aby si prověřovali 
poskytovatele sociálních služeb, kteří v jejich obci nebo městě začínají působit, zda jsou schopni 
dlouhodobě plnit svůj veřejný závazek, zda je jejich služba kvalitní a zda naplňuje komunitní plán 
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místních samospráv. Upozorňuje také uživatele sociálních služeb a organizace hájící jejich zájmy, aby 
si prověřovali odbornost pracovníků v přímé péči, garanci ceny služeb a v neposlední řadě i ochotu do 
péče zapojovat blízkou rodinu. 

Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka APSS ČR pro terénní služby 
tel.: 381 232 355, 602 164 181 
e-mail:kainrathova.r@centrum.cz 

Ing. Mgr. Oldřich Haičman, předseda sekce terénních služeb APSS ČR 
tel.: 545 426 610 
e-mail: oldrich.haicman@charita.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR je nezávislým sdružením přímých poskytovatelů 
sociálních služeb sledujícím jako základní cíl jejich rozvoj a zvyšování jejich úrovně. 


