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Časový horizont
• Léto 2019 a současnost - na MPSV předklání návrhů jednotlivých změn
dvěma odborným skupinám
- pracovní (konzultační) složené ze zástupců odborů KÚ,
poskytovatelů sociálních
služeb a uživatelů
- expertní zastřešující složené ze zástupců politických reprezentací
• Podzim 2019 – dokončení paragrafového znění návrhu zákona a zaslání k
vnějšímu připomínkovému řízení
• Do konce roku 2019 - vypořádání připomínek a předložení návrhu změny
zákona vládě ČR a poslanecké sněmovně
• Účinnost novely nejdříve k 1.1.2021,s některými výjimkami k 1.1.2022

Navrhované změny
Změny v registraci sociální služby a v registru poskytovatelů
- změna místní příslušnosti registrujícího orgánu při registraci
pobytové a ambulantní služby - místo poskytování sociální
služby, bude li poskytovatel službu poskytovat ve více krajích ,musí
si vyřídit rozhodnutí v každém z nich
- terénní forma poskytování příslušný registrující orgán zůstává podle
místa trvalého nebo hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla
právnické osoby
- registrační rozhodnutí by mělo vymezovat nepříznivou sociální
situaci a okruh osob, pro které je sociální služba určena, popřípadě jejich
věkovou hranici a druh zdravotního postižení

Navrhované změny

- změny v registraci pokračování

- v registru znázornění (analogické ke kartografickému) přes nepříznivou
sociální situaci a místo bydliště se objeví nejbližší sociální služba, která
by měla řešit tuto nepříznivou situaci ( až po r.2022,záleží na technickém
zvládnutí na MPSV)
-

snížení administrativy registračního orgánu , poskytovatelé nebudou
dokládat splnění kvalifikací jednotlivých zaměstnanců, ale „jen“
organizační řád. V rámci kontroly registračních podmínek si kvalifikace
lze zkontrolovat

- větší samostatnost poskytovatelů – sami si do registru zapisují změny,
které nejsou předmětem rozhodnutí a další informace (kontaktní údaje,
adresu internetových stránek, telefon…), zodpovídají za splnění
kvalifikací svých zaměstnanců

Navrhované změny
•

bezúhonnost
a) sociální pracovník, který nebyl odsouzen pro úmyslný trestný čin, ani
trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností

b) pracovník v sociálních službách a další odborní pracovníci, kteří
nebyli odsouzeni k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro úmyslný
trestný čin spáchaný v souvislosti s vykonáváním činností při poskytování
sociálních služeb
•

Sloučení denního stacionáře a center denních služeb
po sloučení má být název služby denní stacionář
cílem je zpřehlednění a zjednodušení systému sociálních služeb,
odstranění duplicit v systému zajištění sociální služeb

Navrhované změny
•

vznik tzv. Domova sociální péče - Sloučení pobytových sociálních
služeb – Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem , Týdenní
stacionář a Domov pro osoby se zdravotním postižením
- cílem má být zpřehlednění a zjednodušení systému sociálních služeb
jejich rozdělení se má odvíjet podle toho, co poskytovatel uvede do
registru rozhodující bude určení cílové skupiny, nepříznivé sociální
situace a provozní doby

•

Pojetí kvality - Změna logiky kvality v sociálních službách
Povinnosti by měly být v zákonu o sociálních službách, na ně naváží
kritéria standardů kvality sociálních služeb, snížení počtu standardů z 15
na 5,stanovení minimálních požadavků na dokumentaci služby, nesplnění
povinností bude přestupek.

Děkuji za pozornost.
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