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Pro konzultační skupinu pro deinstitucionalizaci při MPSV,  

vyžádané zadání od vedoucího odboru MPSV Davida Pospíšila.  

Co JDI v současné době chce pro deinstitucionalizaci od státu:  

1. Financování: stát musí garantovat a hlídat, zda finanční toky veřejných prostředků do sociálních (MPSV) 

a dalších služeb (MŠMT a MZ) účinně vedou k deinstitucionalizaci, tj. k nárůstu počtu a kapacit 

dostupných sociálních služeb komunitního typu a současně snižování kapacit a počtu pobytových 

zařízení ústavního typu   

a. Statní dotace na sociální služby  

b. Veřejné zakázky, individuální projekty a vládní programy a výzvy  

c. Výzvy z evropských prostředků   jasné instrukce MMR 

d. Veřejné prostředky vydané na dofinancování příspěvkové organizace a přímo řízené org.  

- podpora komunitním službám z veřejných prostředků, fixní procento/částka ne menší než je poskytována 

na příspěvkové organizace a organizace přímo řízené státem ústavního typu. 

2. Rozlišení ústavní/komunitní služby  

a. Vyhlásit závazná kritéria komunitní služby  

b. Označit služby ústavní jako dlouhodobě nevyhovující a stanovit, do kdy budou tolerována  

c. Jako první řešit zákaz umisťování do pobytových služeb ústavního typu dětí do 3, respektive 

do 7 let (naplnit doporučení OSN z r. 2011) 

d. zanesení kritérií do systému kontrol 
 

3. Zakotvit Princip subsidiarity (nejen v sociálních službách ale i v sociální práci) 

- sociální a poradenští pracovníci napříč rolemi,  veřejní opatrovníci, poskytovatelé služeb i poradenství  

musí  nabízet /zajišťovat/doporučovat lidem v nepříznivé sociální situaci podporu v co nejméně 

omezujícím prostředí (tedy od terénní služby domů, do běžného prostředí, ambulantní služby, podpora 

bydlení a až nakonec služba s pobytem). Kontrolovat to.  

4. Součinnost systému a jednotná koncepce Prevence ohrožení dětí a podpory rodin  

dětí - s postižením  

dětí - s ohrožením 

dětí - s postižením a ohrožením  

Nástroje pro dosažení:  

 Zveřejnění a naplňování Národní strategie rozvoje sociálních služeb na léta 2016 -2025  

 Zpracování a plnění národního akčního plánu DI 

 Metodika MPSV pro kraje - financování sociálních služeb 

 Kritéria komunitních služeb  

 Zákonné úpravy, právní předpisy, vyhlášky   

 Spolupráce, participace včetně zapojení (potenciálních) uživatelů sociálních služeb (vytvořit pracovní skupinu 

při MPSV či Radě vlády pro deinstitucionalizaci)  

 Kontrola: Inspekce kvality služeb, ČŠI, další kontrolní mechanismy 

 Oddělení služeb bydlení od sociálních služeb (možnost poskytovat je nezávisle na sobě i společně)  

 Využívání Common European Guidelines on Transition from institucional to Community–based care (2013) 

v praxi  

 Implementace Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením do výkonu a politik státu  


