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Tady neodolám a rozepíšu se více než obvykle. Systém financování „nestátních“ sociálních
služeb (a nejen těch v drogové oblasti) je s prominutím pitomý a to z následujících důvodů:
1. Je nastavený na vytvoření finanční závislosti na státu. Takže většina finančních prostředků
„nestátních“ neziskovek přichází stejně od státu, který tak určuje co mají dělat. Nemilé je to
v okamžiku srážky politických rozhodnutí se zdravým rozumem.
2. Finanční prostředky jsou poskytovány na jeden kalendářní rok, a to stejně až v jeho
průběhu – v nejlepším případě na přelomu prvního a druhého čtvrtletí. Protože státní dotace
je základem příjmů víceméně u všech neziskovek (a ostatní příjmy také nabíhají až v průběhu
roku) tak jenom někdo hodně osvícený dokáže poradit z čeho mají vyplácet platy a další
náklady na provoz během prvních 3 – 4 měsíců v roce. Taky nelze pominout prvek existenční
nejistoty. Organizace s trvalým provozem fungující po léta jsou nuceny každý rok nedůstojně
vyčkávat výsledků dotačního zařízení…A raději nemyslet na situaci, kdy se politici neshodnou
na státním rozpočtu (zažil jsem jednou a dotace se nevyplácely dokud nebyl odhlasován ve
sněmovně).
3. Státní dotace může být poskytnuta v rozmezí 0 – 70% provozních nákladů v kalendářním
roce, což prakticky znamená významné každoroční kolísání objemu financí, které jsou
k dispozici. Výsledkem je nemožnost dlouhodobějšího finančního plánování (rozumějte: déle
než na probíhající rok), o rozvojovém programu ani nemluvě. A taky nejistota při
personálním zajišťování programu, velká obměna zaměstnanců o kterých nevíte zda si je
budete moct ponechat i příští rok a investovat do jejich růstu, když máte sotva na jejich,
mimochodem dost mizerné platy.
4. Obrovská administrativní náročnost pro všechny zúčastněné, neziskovky i stát. Každoročně
jste nuceni vypisovat desítky stránek žádostí (o kterých se také předpokládá, že je jejich
adresáti čtou). Navíc u organizací s trvalým provozem a stejnou činností jde o každoroční
vypisování ze tří pětin těch samých údajů. Proboha kolikrát už mají na různých ministerstvech
ofocené zakládací listiny organizací, kolikrát tam mají vypsané IČO, telefonní číslo, popsanou
činnost organizace, její poslání, služby které poskytují a spoustu dalších stále stejných
údajů???
Protože skoro celý svůj profesionální život pracuji v neziskovkách a protože se dejme tomu
v posledních patnácti letech nepodařilo najít systém který by vyhovoval jak neziskovkám a
zajišťoval přiměřeně alespoň jejich základní provoz a současně vyhovoval státu v jeho džungli
často protismyslných předpisů, tak chápu jak snahu o pořádný protest, tak i snahu o jeho
originalitu, která by mohla oslovit veřejnost. A hudbu Johna Lennona mám taky rád.

Sociální pracovníci uspořádají stávku, při níž neopustí postele
Zpravodajství ČTK - 14.7.2008, autor: hck
Praha 14. července (ČTK) - Pracovníci některých neziskových organizací chtějí v postelích
protestovat proti dlouhodobým problémům sociálních služeb, jež podle nich stát neřeší.
Recesistickou "generální stávku sociálních služeb" připravují na Den lidských práv 10.
prosince. Spíše než o skutečnou stávku však má jít o "truciniciativu", řekl dnes ČTK Pavel
Novák, ředitel sdružení Fokus, jež se k akci rovněž připojí.
Organizátoři se nechali inspirovat proslulými tiskovými konferencemi slavného člena britské
kapely Beatles Johna Lennona a jeho ženy, japonské výtvarnice Yoko Ono. Dvojice na
sklonku 60. let minulého století protestovala proti válce ve Vietnamu tiskovými konferencemi
uspořádanými přímo v postelích hotelových pokojů.

"Dovedete si představit, co by se stalo, kdybychom skutečně nevstali z postele?" ptají se
organizátoři čtenářů internetové stránky http://www.generalni-stavka.info , na níž svůj úmysl
zveřejnili. Akci zorganizoval Dušan Dvořák, který stojí také za iniciativou Konopí je lék,
jejímž cílem je dekriminalizovat užívání marihuany.
Dvořák dnes ČTK řekl, že akci spustil v předstihu proto, aby se mohlo připojit co nejvíce
nespokojených organizací. "Jednáme s Yoko Ono o patronství a případné osobní účasti,"
uvedl Dvořák.
Fokus, který se stará o lidi s duševním onemocněním, podle Nováka od počátku roku bojuje s
nedostatkem peněz na provoz služeb. Od ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) letos
požadoval 31,36 milionu korun, dostal zhruba polovinu, 15,81 milionu. Fokus nabízí
chráněné zaměstnání a bydlení pro lidi s duševním onemocněním; některé služby musel
omezit, jiné zrušit.
Novákovi se nelíbí systém dotací, situaci pro lidi s duševní chorobou zkomplikoval prý také
zákon o sociálních službách. Začal platit v lednu 2007 a zavedl příspěvky pro postižené. Z
nich si mají platit služby, které si vyberou. Duševně nemocní ale často nemají na příspěvek
nárok, protože jejich nemoc se těžko posuzuje.
Ministerstvo práce k protestům nevidí důvod. Jeho mluvčí Jiří Sezemský dnes ČTK řekl, že
MPSV připravuje rozsáhlou novelu zákona o sociálních službách, která by měla jít ještě na
podzim k projednání do vlády a do parlamentu. "Jejím cílem je především finanční stabilizace
systému sociálních služeb se zaměřením na větší efektivitu vynaložených peněz a na
zamezení úniku peněz ze systému," dodal Sezemský.
K iniciativě s názvem Bed In se zatím připojilo 26 představitelů neziskových organizací, jde
například o sdružení Máme otevřeno?, Prevcentrum nebo sdružení Neposeda. Podporu akci
vyjádřil také ředitel protidrogového sdružení Sananim Jiří Richter. "Důvodem mojí účasti je
dlouhodobě neřešená situace v oblasti sociálních služeb a nestátních organizací, které je
poskytují," řekl ČTK Richter. Podpis připojila i ředitelka sdružení Quip - Společnost pro
změnu Milena Johnová. Ta se snaží zejména o přeměnu sociálních ústavů pro handicapované
v služby komunitního typu.
O plánované "stávce" naopak zatím nic neslyšel předseda Odborového svazu zdravotnictví a
sociální péče Jiří Schlanger. "Žádné avízo o této akci nemáme," řekl dnes ČTK Schlanger.
Důvodů ke stávce by však podle jeho názoru odboráři pracující v sociálních službách měli
hned několik; přáli by si zejména zkvalitnění systému odměňování i lepší zajištění dotací do
sociálních služeb.
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