Sociální reforma – změny od 01. 01. 2012
Podpora od státu bude od příštího roku vyplácena na jednom místě v rámci tzv. zavedení jednotného
výplatního místa dávek. Rodičovské příspěvky, příspěvky zdravotně handicapovaným i pomoc
sociálně slabým bude zajišťovat Úřad práce ČR (ÚP ČR). Služby tak zůstanou dostupné jako dnes.
Již nebude nutné s různými žádostmi a formuláři obíhat více úřadů, veškerý kontakt zajistí ÚP ČR.
Reforma nesnižuje peníze vyplácené v dávkách či příspěvcích od státu. Upravuje systém tak, aby
nebyl zneužívaný a dávky dostávali jen ti, kteří pomoc opravdu potřebují.
Stát bude mít větší přehled, komu a jaké dávky vyplácí. Zkomplikuje navíc život podvodníkům, kteří
dávky zneužívají. Dávky pro postižené se sloučí v příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní
pomůcky. Postižení si nadále budou moci vybírat, kde si služby nakoupí.
Ministr práce a sociálních věcí, Dr. Ing. Jaromír Drábek, slibuje účinnější kontroly, které mají umožnit
centralizace úřadů práce. Cílem centralizace je podle Dr. Ing. Drábka zefektivnění vyplácení 18 druhů
různých podpor, ušetřit na organizačních nákladech a posílit kontroly přímo v terénu, zejména
nelegální práce. Zneužívání různých státních podpor má omezit také zavedení tzv. sociální karty.
Průvodce změnami
V souvislosti s plánovanými změnami v sociálním systému vypracovalo Ministerstvo práce
a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) tzv. Sociální reformu, která by měla postupně nabýt účinnosti
v roce 2012 a 2013. Navržené změny by se měly týkat těchto oblastí:
 systému administrace a distribuce dávek sociální ochrany
 oblasti péče o zdravotně postižené osoby
 oblasti zabezpečení osob v hmotné nouzi
 oblasti zaměstnanosti a zvýšení kontrolní činnosti při výkonu nelegální práce.
Vzhledem k tomu, že dílčích úprav je celá řada, připravilo MPSV pro lepší orientaci Průvodce
změnami sociálního systému v roce 2012, který bude průběžně aktualizovat a doplňovat o nové
informace. Průvodce naleznete na internetových stránkách MPSV:

http://socialniporadce.mpsv.cz/cs/269
MPSV rovněž spustilo nový web nazvaný Sociální reforma – změny 2012, kde lze najít informace
o všech důležitých změnách připravovaných v sociální oblasti:

http://socialnireforma.mpsv.cz/cs/
Pomoc v hmotné nouzi
V současné době agendu řízení, rozhodování, výplaty a kontroly nepojistných dávek sociální ochrany,
kterými jsou dávky pomoci v hmotné nouzi, vykonává ve svém správním obvodu Městský úřad
Kynšperk nad Ohří. Od 01. 01. 2012 nebude městský úřad již rozhodovat o dávkách pomoci
v hmotné nouzi ani je nebude vyplácet. V této oblasti dojde k zásadní změně – dávky pomoci
v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) budou
převedeny do působnosti Úřadu práce ČR (ÚP ČR), kde výplatu dávek budou zajišťovat jeho krajské
pobočky a pobočka pro hlavní město Prahu, a to na 409 kontaktních pracovištích na území celého
státu.

Dle dostupných informací, které nám poskytl pan Ing. Milan Niebauer, ředitel kontaktního pracoviště
ÚP v Sokolově, se pro tyto účely zřídí kontaktní pracoviště úřadu práce přímo v Kynšperku nad Ohří.
Toto pracoviště naleznete v budově čp. 221 Městského úřadu Kynšperk nad Ohří. Pracovnice
úřadu práce bude občanům k dispozici v kanceláři č. 3, v přízemí budovy městského úřadu.
Upozorňujeme občany, že pracovnice úřadu práce bude zajišťovat pouze agendu hmotné nouze,
některé dávky pro osoby zdravotně postižené (příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní
pomůcku), nebude sloužit jako zprostředkovatelka zaměstnání apod.
Další plánované změny a úpravy
Úprava nároků na jednotlivé dávky pomoci v hmotné nouzi
•
•

•

zefektivní se řízení a zpřísní se podmínky pro osoby, které se vědomě vyhýbají práci, čímž se
zvýší motivace těchto osob při hledání zaměstnání
navrhovaná délka pobírání doplatku na bydlení by měla být, nově, stanovena v rozsahu 84 měsíců
v období 10 kalendářních let, z časového omezení výplaty dávky budou vyjmuty domácnosti,
které tvoří výlučně senioři starší 70 let a osoby zdravotně postižené (OZP) – výjimka bude vázána
na byty zvlášť upravené přímo pro OZP (tzn. v případě rekonstrukce bytu pro OZP nebo formou
novostavby)
rodiny s nezaopatřenými dětmi budou moci využít prostředky mimořádné okamžité pomoci nejen
na úhradu nákladů spojených se vzděláním, zájmovou činností dětí, ale i na zajištění nezbytných
činností souvisejících se sociálně-právní ochranou dětí

Zefektivnění využití institutu veřejné služby
•
•
•

veřejná služba bude organizována všude tam, kde bude zapotřebí bez ohledu na velikost a
personální možnosti obce
organizovat ji budou krajské pobočky ÚP ČR, které se mohou na organizaci veřejné služby
dohodnout s obcemi a další subjekty
výsledkem bude jednodušší přístup osob v hmotné nouzi k veřejné službě

Úprava sociální práce s osobami v hmotné nouzi
•
•

účelem je zajistit systematický přístup k řešení situace osob, které dlouhodobě setrvávají ve stavu
hmotné nouze
obecně by se měl klást větší důraz na sociální práci s klienty než jen na vyplácení dávek

Sociální reforma z pohledu obcí
V současné době je agenda rozhodování a výplat nepojistných dávek sociální ochrany rozdělena mezi
obecní úřad obcí s rozšířenou působností, resp. pověřených obcí (dávky hmotné nouze, výplata
příspěvku na péči, dávky pro osoby se zdravotním postižením) a úřady práce (státní sociální podpora).
Dle předloženého návrhu soborů zákonů, označovaných jako „Sociální reforma“, se mají úřady
práce od 01. 01. 2012 stát jednotným výplatním místem. S tím samozřejmě souvisí převod poměrně
rozsáhlých agend. Mnozí představitelé samospráv, zástupci sociálních partnerů, odborné veřejnosti se
shodli na nekoncepčnosti sociální reformy. V souvislosti s návrhem na sjednocení agend v sociální
oblasti jsou vyslovovány obavy, zda nejde o první krok k demontáži spojeného modelu výkonu
veřejné správy. Někteří dokonce vyslovují názor, že díky nedomyšlené koncepci může v novém roce
dojít ke zpoždění termínu výplaty sociálních dávek, nebo kolapsu sociálního systému.
Podstatnou otázkou pro obce je záležitost delimitace pracovníků a také majetku, který je k agendám
výplat dávek využíván. Velmi citlivou záležitostí je celkový dopad na výši příspěvku na výkon státní
správy. Podle končeného počtu převáděných pracovníků by měl být příslušné obci alikvotně snížen
příspěvek na výkon státní správy. Na obcích samozřejmě budou i nadále k dispozici pracovníci, kteří

budou zajišťovat sociálně-právní ochranu dětí. V sociální oblasti i po změnách zůstanou na obcích
a krajích významné kompetence, především v oblasti sociální práce.
Přikláníme se k názoru, že pro dosažení efektivního výkonu státní správy není primární otázkou, zda
budou jednotlivé agendy spravovány státem nebo v rámci přenesené působnosti obcemi, ale zda půjde
o řešení koncepční a dlouhodobá, protože časté změny působností s sebou nesou nemalé náklady
a vzhledem k personálním dopadům se promítají i do kvality poskytovaných služeb.
O dalším vývoji sociální reformy budeme veřejnost informovat v dalších číslech měsíčníku
Kynšperský zpravodaj a na internetových stránkách města www.kynsperk.cz.
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