
 

 

 

Tisková zpráva 

 

Podfinancováním sociálních služeb trpí i nejmenší děti, upozorňují zástupci rané péče. Plán 

Maláčové nepomůže 

 

Kvůli nedostatku financí v oblasti sociální péče musí na pomoc čekat i miminka, kterým jde o čas. U 

nejmenších dětí se zrakovým či kombinovaným postižením je klíčové začít s rehabilitací co nejdřív. 

Jenže kvůli nedostatečnému financování poskytovatelé rané péče v Česku dlouhodobě nestíhají 

vysokou poptávku rodin pokrýt. Adekvátní pomoc se včas dostane asi jen 14 % zdravotně 

postižených dětí mladších 7 let. Současná krize financování sociální oblasti může situaci ještě zhoršit.  

 

„Bez rané péče by se Šimonkovi nedostávalo tolik podnětů, senzomotorických cvičení, nevyvíjel by se tak 

rychle, protože rodiče sami nemají potřebné zkušenosti a znalosti, které může poskytnout poradkyně rané 

péče,“ říká Martina Táborská, maminka pětiletého Šimonka, který se narodil s kombinovaným postižením 

– zrakovou vadou, sluchovou vadou, tělesným a mentálním postižením. 

  

Z EDY si rodina půjčuje pomůcky a hračky, může si vyzkoušet, co Šimonka zajímá a baví. Poradkyně také 

pomáhá rodiče nasměrovat na možné zdroje financování – na příspěvky na péči, případně nadace nebo 

úřady, které hradí pomůcky. EDA nabízí i posouzení zraku, které je součástí služby rané péče. Šimonek 

spolupracuje a není ve stresu.  

 

Poradenskou a terénní službu poskytuje EDA rodinám dětí od narození do 7 let se zrakovým nebo 

kombinovaným postižením. Tak jako v dalších oblastech sociálních služeb se ale i rané péči nedostává 

finančních prostředků, a tak na pomoc kvalifikovaných odborníků čeká stále více rodičů v nesnázích.  

 

V Ústeckém a Pardubickém kraji a v Praze musela Raná péče EDA vyhlásit stav naplněné kapacity a nové 

klienty přijímá už jen ve čtvrtém regionu, kde působí, ve Středočeském kraji. Ostatní žadatelé dostanou 

pouze základní sociální poradenství a kontakty na jiné poskytovatele. Na listině čekatelů na odbornou 

pomoc Rané péče EDA pak mohou rodiče i těch nejmenších dětí strávit od 3 do 6 měsíců. 

 

„Vzhledem k tomu, že službu rané péče je s ohledem na krizovou situaci rodičů a také na potřebu včasné 

podpory vývoje dítěte s postižením potřeba zahájit bez odkladu, je tato situace opravdu kritická. Proto 

očekáváme, že dofinancování přijde včas a v dostatečné míře, aby mohla být vyřešena. Pro nejzazší termín 

dofinancování považujeme srpen až září letošního roku. Případ dofinancování v listopadu až prosinci, který 

se v minulosti již objevil, považujeme za velmi nevhodný a pro chod sociální služby i její zaměstnance velmi 

riskantní,“ dodává ředitelka Rané péče EDA Petra Mžourková.  

 

Sdílí tak obavy zástupců krajů, kteří se 11.6. veřejně ohradili proti způsobu dofinancování sociální péče 

podle plánu ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové a ministryně financí Aleny Schillerové.  

 

„Navržené řešení totiž nepokrývá celý výpadek ve výši 2 mld. korun, na kterém se shodly kraje a MPSV. 

Avizované finanční prostředky z OPZ ve výši 1,5 mld. korun budou moci být čerpány pouze na služby 

sociální prevence, a to až do června 2022. Z toho je zřejmé, že je nereálné, aby pokryly polovinu výpadku 

financí pro rok 2019, tedy 1 mld. korun… Navržený způsob dofinancování dále prohlubuje nestabilitu v 

udržitelnosti sociálních služeb a neúměrně a v časové tísni administrativně zatěžuje poskytovatele služeb i 

jednotlivé kraje,“ píší například ve svém prohlášení náměstci hejtmanů a radní pro sociální oblast z 13 

krajů a vyzývají ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou i vládu, aby do konce června zajistili 

ze státního rozpočtu chybějící prostředky ve výši 2 miliard korun na dofinancování sociálních služeb.  

 



 

 

Na kritický nedostatek prostředků upozorňovaly organizace poskytující ranou péči už koncem května v 

otevřeném dopise premiéru Andreji Babišovi. K výzvě se připojil také senátní výbor pro zdravotnictví a 

sociální politiku.  

 

 

V České republice působí 49 poskytovatelů rané péče. 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 aktuálně postačuje na podporu pouze 14 % dětí se zdravotním 

postižením do 7 let (zdroj: Analýza rané péče Nadačního fondu Avast za rok 2017: 

http://www.ranapece.info/wp-content/uploads/2018/04/i2_potrebnost_ranapece.pdf).  
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