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Ahoj, posílám komplet, co se dělo.
 

1)     
V průběhu  měsíce  května  se  dvakrát  sešli  zástupci  soc.  služeb  (vím,  že  některé  služby
následně  z  nejrůznějších  důvodů  protestovali,  ale  všechny  jsem  písemně  zval  na  jimi
uváděném mailu – některým i volal) v rámci pokusu o nástin možného způsobu efektivního a
transparentního systému spoluúčasti Města Prachatice na financování sociálních služeb, jež
jsou poskytovány na území města Prachatice.
 
Závěr – Ano, jasné financování by být mělo, ale systém si má vytvořit město.
 

2)     
Následně  byl  systém financování  zahrnut  jako  jeden  z  bodů  komise sociální  a  prevence
kriminality.
Závěr – Komise celkem jednoznačně deklarovala, že se na „vývoji“ systému bude jen stěží
podílet.
 

3)     
Na základě těchto závěrů jsme společně s paní Hauptmanovou dojednali schůzku s vedením
města a panem Jandou (vedoucí finančního odboru). Na této schůzce, jsme se snažili obhájit
potřebu soc. služeb v Prachaticích.
 
Apelovali jsme zejména na tyto oblasti
 
Společenská oblast
- schválení těchto soc. služeb jako priority v rámci kom. plánu.
- snaha o dotační podporu sociálních a souvisejících služeb vychází z potřeby zachování a
dalšího rozvoje stávající relativně komplexní sítě těchto služeb ve městě. Program podpory by
měl  cíleně  směřovat  k  naplňování  základní  dlouhodobé  vize  města  Prachatice  v  sociální
oblasti.
- udržení celorepublikově uznávaných soc. služeb
- Město by mělo myslet rovněž na sociální potřeby svých občanů
 
Ekonomická oblast
- částka, kterou přináší soc. služby do našeho města a která se z velké části také zde utratí je 
74 milionu
- počty pracovních míst, které soc. služby vytvoří - 200 pracovních míst .
- bez přispění města stát přestane tyto služby financovat. Dle výše příspěvku od města stát
hodnotí  mnohdy potřebnost  služby.  Lapidárně  řečeno město  svou  podporou  dokazuje,  že
daná služba má své místo. Nepodporuje-li město, stát nemá důvod k podpoře.
 
Další témata
- transparentnost při určení kritérií a priorit v rámci výběrových řízení
- vysoká podpora sportu
- možnost přerozdělení finančních prostředků získaných z výherních automatů, které se příští
rok vyšplhají přibližně na 6 mil.
- upozorňovali jsme na možná negativa v případě ukončení služeb
- informovali jsme o nutnosti spolufinancování z pohledu kraje a MPSV
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4)     

Medializace  problematiky  proběhla  v  rámci  internetového  zpravodajství  prachatickonews  a
v radničním listě.
 
A jaký je tedy záv ěr?
 
Jediný (tedy on asi jediný není, ale můžeme to tak podávat) transparentní systém je systém
grantového řízení čistě pro soc. služby s jasnými kritérii.
Částka, na které jsme se nakonec shodli jako na té, o kterou by se mohlo požádat do rozpočtu
je  tedy  1  milion  čistě  pro  sociální  služby  (do  tohoto  milionu  se  nepočítá  alokace  pro
pečovatelskou službu)
 
 
Argumenty máme:
 
Společenská oblast
- schválení těchto soc. služeb jako priority v rámci kom. plánu.
- snaha o dotační podporu sociálních a souvisejících služeb vychází z potřeby zachování a
dalšího rozvoje stávající relativně komplexní sítě těchto služeb ve městě. Program podpory by
měl  cíleně  směřovat  k  naplňování  základní  dlouhodobé  vize  města  Prachatice  v  sociální
oblasti.
- udržení celorepublikově uznávaných soc. služeb
- Město by mělo myslet rovněž na sociální potřeby svých občanů
- udržení dosavadní kvalitní a žádoucí péče pro občany, neprohlubování sociálních dopadů
- sociální služby vytváří kvalifikovaná pracovní místa, uplatňují se zde absolventi, dobrovolníci,
vysokoškoláci, terapeuti
- město vyjádří svůj postoj k realizaci těchto činností a tím vyjádří na veřejnost zájem o občany
 
Ekonomická oblast
- částka, kterou přináší soc. služby do našeho města a která se z velké části také zde utratí je 
74 milionu
- počty pracovních míst, které soc. služby vytvoří - 200 pracovních míst .
- bez p řisp ění města stát p řestane tyto služby financovat. Dle výše p říspěvku od m ěsta
stát  hodnotí  mnohdy  pot řebnost  služby.  Lapidárn ě  řečeno  město  svou  podporou
dokazuje,  že  daná  služba  má  své  místo.  Nepodporuje-li  město,  stát  nemá  d ůvod
k podpo ře
 
Další oblasti
-možnosti zapojovat se do soutěží a grantů, které přináší městu finanční ohodnocení
-péče o objekty a budovy ze strany poskytovatelů
-reprezentace města na celorepublikové úrovni
-zajímavé město pro bydlení pro mladé rodiny
-negativa v případě ukončení služeb
-nutnosti spolufinancování z pohledu kraje a MPSV
 
Díky
 
Júsuf
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Bc. Júsuf Traore, DiS.
Předseda a výkonný ředitel o.s. Portus Prachatice
722 928 192
Více o nás www.portusprachatice.cz
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