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Otevřený dopis ve věci podfinancování služby rané péče pro rodiny dětí s postižením

Vážený pane premiére,
v České republice působí 49 poskytovatelů rané péče, kteří se rozhodli upozornit Vás na aktuální situaci
v oblasti podpory rodin dětí s postižením v raném věku.
Raná péče je úzce navázána na péči zdravotnickou a je první sociální službou, kterou rodiče využívají
v případě, že se jim narodí dítě s postižením.
Souhrnná kapacita rané péče v České republice však aktuálně postačuje na podporu pouze 14 % dětí
se zdravotním postižením do 7 let /Zdrojem je Analýza rané péče Nadačního fondu Avast/.
Rodiče, kteří se po narození dítěte s postižením ocitli v krizové životní situaci, musejí u mnoha
poskytovatelů na službu rané péče čekat, a to až v délce 250 dnů! Situace je velmi vážná. Bez včasné
pomoci budou narůstat počty dětí v ústavní péči a s nimi i finanční náklady na jejich péči. Pokud se
rodinám nedostane odborné pomoci v raném věku, vzrostou státní náklady na podpůrná opatření
v pozdějším čase prostřednictvím financování asistentů, speciálního školství a speciálně
pedagogického poradenství.
Nedostatek kapacit rané péče souvisí i s dlouhodobým podfinancováním služby. V případě rané péče
pokrývají kraje/MPSV většinou 60 až 70 % čistých nákladů služby, které se liší i podle krajů. Rozdíly výše
financování mezi jednotlivými kraji jsou až 100 % na jeden úvazek poradce rané péče. To ovlivňuje
kvalitu a dostupnost rané péče pro koncového uživatele. Každé dítě a jeho rodina má právo na
srovnatelnou odbornou pomoc a poradenství, ať už se narodilo v Aši, nebo ve Zlíně.
Nedostatečné financování sociální služby rané péče v roce 2019 reálně ohrožuje dostupnost služby pro
rodiny dětí s postižením. Aby nedošlo k zhroucení celé sítě sociálních služeb, žádáme Vás, zajistěte
dofinancování sociálních služeb se slibovaným 7% navýšením mezd, aby bylo možné pokrýt zvýšené
náklady na sociální pracovníky, kteří zajišťují svou odborností vysokou kvalitu poskytovaných služeb a
jsou nepostradatelní.
Raná péče v České republice je uznávána v Evropě i v zámoří. Nedovolte, prosíme, aby z výše
uvedených důvodů, utrpěla nejen její kvalita, ale zejména dostupnost pro rodiny, které ji potřebují
v těžké životní situaci. Žádáme Vás, zajistěte dofinancování této služby. Prosíme, jednejte rychle.
S pozdravem

Mgr. Pavla Matyášová, Mgr. Karla Němcová, Mgr. Jana Tušlová, PhDr. Jitka Barlová, PhD., Bc. Vladimíra
Salvetová
členové správní rady Společnosti pro ranou péči, z. s.

Dále se k dopisu připojují:

Asociace rané péče ČR, z.s., která zastupuje 22 poskytovatelů rané péče
Diakonie ČCE-Středisko Praha, raná péče Diakonie
Centrum pro dětský sluch Tamtam o.p.s.
EDA cz, z.ú.
I MY, o. p. s., Soběslav
Kolpingova rodina Smečno
Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb, Kaňka o.p.s., Tábor
APLA Jižní Čechy, z. ú., Tábor
MOTÝL z. ú. Plzeň
Jdeme Autistům Naproti z.s.
Raná péče Na SIoně, Oblastní charita Kutná Hora
Auxilium, o.p.s.
ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, z.ú.
Raná péče, Oblastní charita Kutná Hora
Národní ústav pro autismus, z.ú.
Oblastní charita Třebíč
Středisko rané péče EDUCO Zlín z.s.
MCT CZ středisko rané péče , Domažlice
Rodinné Integrační Centrum z.s.
Občanské sdružení Logo z.s.
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Na vědomí
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc., ministryně práce a sociálních věcí
Mgr. Anna Šabatová, Ph.D., veřejná ochránkyně práv
MUDr. Zdeněk Hřib, zastupitel, primátor hl. m. Prahy
Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, hejtmanka Středočeského kraje
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

Bc. Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová, hejtmanka Karlovarského kraje
Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje
Martin Půta, hejtman Libereckého kraje
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Královéhradeckého kraje
JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtman Pardubického kraje
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina
JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje
Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje
Jiří Čunek, hejtman Zlínského kraje
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje
MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., senátor, předseda sociálního a zdravotního výboru
PhDr. Olga Richterová, Ph.D., poslankyně Poslanecké sněmovny PČR
Ing. Radka Maxová, poslankyně Poslanecké sněmovny PČR
další členové zastupitelstev a sociálních výborů jednotlivých krajů, měst a obcí

