Nový návrh ministerstva financí může ohrozit
činnost hospiců, mateřských center nebo
azylových domů
Praha, 15. 8. 2019
Podobně jako loni touto dobou přišlo také letos ministerstvo financí s návrhem změny
financování části práce nevládních organizací. Tento návrh, pokud bude schválen, by se
mohl dotknout financování sociálních projektů z Evropského sociálního fondu pro nové
programové období 2021 až 2027. Co je obsahem tohoto návrhu, který ve svém článku
otevřel server iRozhlas.cz?

V současné době jsou většinově projekty financovány ex ante. Tento princip znamená, že
jsou nevládním organizacím finance na realizaci úspěšných projektů, které prošly
hodnocením a byly řádně schváleny, poskytovány předem. Organizace pak zpětně dokládají
detailní realizaci projektů, které jsou ze strany ministerstva kontrolovány, případně
auditovány nezávislou třetí stranou. Zároveň se musí o projekty ucházet organizace
ve veřejných soutěžích za jasných pravidel.
Proč je změna na systém financování ex post, tedy na financování po realizaci aktivit,
problematická? Z principu svého fungování nevládní organizace nevytvářejí zisk, zejména
bavíme-li se o poskytování sociálních služeb znevýhodněným skupinám. Zde se naopak
jedná o služby, které by měl sám stát, kraje či obce svým občanům poskytovat. Měly by tedy
nevládní organizace ze svých vlastních zdrojů (například z darů od soukromých dárců nebo
z půjček od bank) předfinancovávat služby státu a samospráv? Dopad plánované změny
na činnost nevládních organizací přibližuje tiskový mluvčí Armády spásy Přemysl Kramerius:
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Ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo k systému plateb dodává:

Nesystémová řešení
Ministerstvo financí tvrdí, že tímto návrhem chce ulevit tlaku na státní rozpočet. V této
souvislosti vyvstává několik otázek:
1. Opakovaně (nejen) nevládní organizace upozorňují na dlouhodobé podfinancování
sociálních služeb. Letos byly ve hře chybějící dvě miliardy. Plánuje stát převézt finanční
odpovědnost za poskytování sociálních služeb na nevládní organizace?
2. Proti návrhu Ministerstva financí (ANO) se postavilo Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy (ANO) i Ministerstvo práce a sociálních věcí (ČSSD). Proč vláda koná jako
nekompetentní hospodář se státním rozpočtem? Ministr školství neví, jaký návrh
předloží jeho stranická kolegyně Alena Schillerová?
3. Česká republika spolufinancuje sociální projekty z evropských peněz. Neměli bychom
však primárně tyto služby (které má poskytovat stát, kraje či obce svým občanům
a občankám) financovat z českého státního rozpočtu? Co nastane, až skončí možnost
z evropských fondů čerpat?
Financování sociálních projektů popisuje vedoucí komunikace Pavel Hanych z Diakonie ČCE:
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Dopady návrhu ministryně Aleny Schillerové na sociální služby popsal prezident Asociace
poskytovatelů sociálních služeb Jiří Horecký v rozhovoru 20 minut Radiožurnálu:

Šetření Ministerstva práce a sociálních věcí
Jaký dopad může mít zvažovaná změna systému financování sociálních projektů
na nevládní organizace? Jelikož na rozdíl od komerčních subjektů zisk nevytvářejí, nemají
dostatečné nebo žádné zdroje na předfinancování těchto projektů. Pro mnohé
by to znamenalo zásadní omezení služeb, u malých organizací i možné ukončení činnosti.
Potvrzuje to také samo Ministerstvo práce a sociálních věci ve svém Vyhodnocení šetření
mezi příjemci OPZ k nastavení spolufinancování v období 2021-2027 uveřejněném
minulý týden na stránkách ESF ČR:
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Místo záloh od státu úvěry od bank?
Pokud by nevládní organizace musely řešit předfinancování projektů a služeb úvěry,
nezbývalo by jim než v rámci svých rozpočtů vyčlenit částky na úroky pro půjčující subjekty,
případně by musely zastavovat majetek proti půjčkám. Může však například domov
pro seniory jít do rizika zástavy svého objektu, aby mohl dané služby klientům a klientkám
dále poskytovat? Zvlášť když se jedná o službu státu?
Další věcí je, proč by měly mít ze sociálních služeb příjmy soukromé subjekty, které by úvěry
na předfinancování poskytovaly? Nedošlo by tím opět k zatížení státního rozpočtu kvůli
navýšení nákladů, které by se muselo do projektů promítnout? Vedoucí komunikace Pavel
Hanych z Diakonie ČCE k tomu říká:

K případné změně ve způsobu financování sociálních projektů z ESF říká Eliška Kodysová
za APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství:

Nadace Neziskovky.cz, Malé nám. 458/12, 1100 00, Praha 1 | IČ: 45772428 | nadace@neziskovky.cz
www.neziskovky.cz | www.grantovydiar.cz | www.svetneziskovek.cz

Největší dopad na klienty a klientky poskytovaných služeb
Nejdůležitějším bodem celého návrhu změny financování projektů služeb ale nejsou
nevládní organizace. Největší dopad bude mít případná změna na klienty a klientky
nevládních organizací, jak také zmiňuje v komentáři pro iRozhlas.cz Daniel Hůle z organizace
Človek v tísni:

Na základě zkušeností z praxe se k dopadu na klienty a klientky sociálních služeb vyjadřuje
také ředitelka střediska Diakonie ČCE v Jablonci nad Nisou Michaela Albrechtová:
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Zdroje:

‚Bude to likvidační.‘ Ministerstvo financí chce zrušit zálohy na sociální projekty z evropských
dotací, iRozhlas.cz [12. 8. 2019]
Ministerstvo chce zrušit předběžné financování neziskových organizací, pro některé to může
být likvidační, Dvacet minut Radiožurnálu [13. 08. 2019]
Vyhodnocení šetření mezi příjemci OPZ k nastavení spolufinancování v období 2021–2027,
ESF ČR [8. 8. 2019]

Hrozba pro neziskovky! Ministerstvo jim nechce proplácet projekty předem, Televizní noviny
TV Nova | TN.cz [14. 8. 2019]
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