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Oblast SOCIÁLNÍ SLUŽBY 

Méně byrokracie a více služeb v sociální oblasti 

Poskytovatelé sociálních služeb jsou zcela závislí na dotacích. Pokud v této oblasti panuje nejistota, 

jsou takové služby v podstatě ohroženy nebo omezeny. Cesta finančních prostředků je příliš dlouhá a 

zatížena byrokracií, kterou je potřeba akutně řešit. Peníze se k poskytovatelům dostávají až půl roku 

od podání žádosti. V případě provozních prostředků si tak musí poskytovatelé půjčovat třeba u bank. 

Chceme zrychlit a zjednodušit grantová řízení v sociální oblasti na úrovni kraje a zajistit, aby 

peníze na sociální služby přicházely včas. Zároveň chceme vyvinout tlak na Ministerstvo práce 

a sociálních věcí, aby na své straně zásadním způsobem urychlilo proces rozdělování 

prostředků ze státního rozpočtu a jejich odesílání na účet kraje. Společným jmenovatelem 

většiny problémů v sociálních službách je dnes přemíra administrativy. Čím více byrokracie, 

tím méně energie zbývá na práci s klienty.  

 Prosadíme zrychlení dotačních řízení pro poskytovatele sociálních služeb na úrovni kraje a 

snížíme celkovou administrativní zátěž.  

 Zasadíme se o vytvoření takových podmínek, aby rodiny mohly pečovat o své blízké a 

nemusely je zbytečně umísťovat do pobytových zařízení s dlouhodobou péčí. Vyšší 

soběstačnost rodin pečujících o své členy zajistíme materiální i metodickou podporou.   

 Budeme klást důraz na podporu terénních sociálních služeb, aby senioři i lidé se zdravotním 

postižením mohli co nejdéle zůstávat ve svém domácím prostředí. 

 Podpoříme vznik nízkokapacitních domovů pro seniory a budeme prosazovat, aby lidé, kteří 

do nich přicházejí, mohli využívat zařízení co nejblíže svému původnímu domovu, díky 

čemuž zůstanou zachovány jejich rodinné a společenské vazby. 

garanty tématu SOCIÁLNÍ OBLAST jsou: 

 Mgr. et Bc. Lukáš Volný 
Vystudoval Cyrilometodějskou teologickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a 

Pedagogickou fakultu Ostravské univerzity v Ostravě. V roce 2000 nastoupil do Charity 

Hlučín a od roku 2005 je jejím ředitelem. Je předsedou Komise sociální Města Hlučína, 

místopředsedou Programového výboru Místní akční skupiny Hlučínsko a předsedou či 

členem několika pracovních skupin komunitního plánování sociálních služeb. Od roku 2012 

působí také jako kouč, lektor a supervizor. Je členem zastupitelstva ostravského městského 

obvodu Třebovice. Je ženatý a má dvě děti. 

 Adam Kratochvíl 
Je absolvent hlučínského gymnázia a nyní studuje Fakultu sociálních studií Ostravské 

univerzity. Při studiu pracuje jako P.R. specialista v Centru pro rodinu a sociální péči z. s. 

Díky vrozenému tělesnému postižení je od malička dobře seznámen s prostředím zdravotně 

postižených a úskalími sociální péče. 
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