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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá dopadem změny systému financování sociálních 

služeb z působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje. Tato fáze přechodu je 

zhodnocena z pohledu problematiky aktuální spolupráce a vztahu nestátních 

neziskových organizací (NNO) a vládních institucí na lokální úrovni ve Středočeském 

kraji, a to v kontextu poskytování sociálních služeb zaměřených na integraci Romů. 

Teoretická část práce se věnuje přístupům ke vztahu státu a NNO, financování 

sociálních služeb, dále stručné historii a současnému stavu procesu integrace Romů v 

České republice. Práce je případovou studií organizace Romodrom o. p. s. působící 

v oblasti sociálních služeb pro občany, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo 

jsou postiženi nepříznivou životní situací. Data byla získávána polostrukturovanými 

rozhovory se zaměstnanci organizace a obsahovou analýzou dokumentů. Výsledky 

výzkumu jsou rozděleny do tematických kapitol, které se vztahují ke zjištěným 

oblastem v rámci nastaveného cíle výzkumu a zvoleným výzkumným otázkám.  

Abstract 

This dissertation covers the impact of changes in the transition of the financing 

system of social services from the Ministry of Social Affairs to local regions. This phase 

of the transition is assested from the point of view of the current state of cooperation 

between non governmental organizations (NGO)s and governmnetal institutions. The 

sample region selected for this work is Stredocesky region and the evaluation of this 

change was done in the context of providing social services aimed on integration of 

Roma into the society. The theoretical part of this dissertation is concerned with the 

relationship of the state with the NGOs. Further financing of social services, the history 

up until the current situation of the state of the process of integration of Romes into 

Czech Republic is outlined in this work. This work evaluates a case study of Romodrom 

o. p. s., an organization providing social services for individuals, who are on the edge of 

exclusion from the society or are impacted by an unfortunate life situation. The primary 

data was collected using semi-structured interviews with employees of this 

organization. The secondary data was gathered using the content analysis of relevant 

sources. The research results are divided into chapters based on themes. Those themes 

were identified found on the reserached areas in accordance with the reserach aim and 

reserach questions.  
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I. ÚVOD 

Diplomová práce se bude zabývat dopadem změny systému financování sociálních 

služeb. Od 1. 1. 2015 došlo k přechodu financování sociálních služeb z Ministerstva 

práce a sociálních věcí na kraje (dále jen MPSV). Do té doby probíhalo financování 

z veřejných rozpočtů prostřednictvím komise přímo na MPSV na základě podaných 

žádostí o dotaci konkrétním poskytovatelem sociální služby. Aktuálně je dle Ustanovení 

§ 101a zákona č. 108/2006 Sb. krajům poskytována z MPSV účelově určená dotace na 

financování sociálních služeb (108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách, § 101a, 

2017). Tato fáze přechodu bude zhodnocena z pohledu problematiky aktuální 

spolupráce a vztahu NNO a vládních institucí na lokální úrovni ve Středočeském kraji, a 

to v kontextu poskytování sociálních služeb zaměřených na integraci Romů. 

Tato práce se dotýká především tématu spojení „sociálního“ a „sociologického“ 

problému, přičemž v bodě jejich překrytu se nalézá prostor vymezení hlavního tématu. 

Sociální problém, který je považován společností za stav nevyhovující a obtížný, 

vyžaduje určitý zásah a pozornost. Blaikie tuto formu zásahu nazývá intervencí, ta se 

může v tomto konkrétním kontextu například projevovat určitými kroky vedoucími ke 

změně ze strany státu či neziskových organizací vůči romské menšině. Naproti tomu 

stojí sociologický problém v podobě hádanky, která je dosud nerozkryta a je 

považována za hodnou vyřešení a pochopení. Takovýmto vědeckým problémem je 

v této práci považován vztah státu a nestátních neziskových organizací (Blaikie, 2000, s. 

45). To, jaký vliv má vztah státu a nestátních neziskových organizací a jejich vzájemné 

působení na integraci Romů, je hlavním tématem této výzkumné práce.  

Sociálními problémy v oblastech sociální péče romského obyvatelstva jsou 

chudoba, sociálně prostorová segregace či nezaměstnanost, právě neziskové organizace 

jsou jedním z participantů v řešení této problematiky (Baum, 2014). Po druhé světové 

válce až po současnost jsou hlavními principy v řešení romské otázky zvýšení životní 

úrovně romského obyvatelstva v důsledku nedostatků pramenících z pracovních 

příležitostí, podmínek bydlení, poměrů zdravotnictví a vzdělávání. Již historický vývoj 

integrace Romů si žádal neustálé vyhledávání nových postupů v reakci na 

nepřekonatelné překážky, které zákony nedokázaly pojmout a vyřešit (Nečas, 1999). 
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Šlo například o nedostavující se očekávané výsledky plynoucí ze zákonů 

v podobě zakazování kočovného života, zařazování Romů do samosprávných táborů 

určených k převýchově či snahy o naprosté splynutí romského etnika s majoritní 

společností. Historicky se Romové pojmenovávali jako „občané cikánského původu“ 

žijící v minulosti v tíživých poměrech, ze kterých pramení důsledky v podobě 

sociálního problému jejich návyků, které jsou v konfrontaci s většinovou společností 

(Nečas, 1999). Tyto nepřekonatelné překážky také popisuje Holomka (in Gabal, 1999), 

který je rozděluje do dvou dimenzí bránících procesu integrace příslušníků romského 

etnika s majoritní společností, a to na vnitřní a vnější. Vnitřní překážky vyplývají ze 

samé podstaty romské etnické identity a s ní spojené sociální problémy, například nízká 

vzdělanost, jazyková bariéra, nízká životní úroveň a celkově izolace této menšiny od 

majority v oblasti kulturní, prostorové a sociální. Vnější překážky vyplývají 

z konfrontace společnosti v podobě předsudků, rasové nesnášenlivosti či představě státu 

o integraci Romů špatně ukotvené v zákonech a tím spojenou nefunkční koncepci 

politiky vlád vůči Romům. 

Abychom mohli hovořit o integraci Romů, musíme se proto nejprve podívat na přístup 

majority k emancipované romské minoritě, respektive romské inteligenci bojující za 

rovnoprávnost a obhájení si své etnické identity, neboť bez tohoto zhodnocení 

nemůžeme přejít k otázce, proč se vůbec zabývat integrací Romů. Toto téma musí být 

pojato jako oboustranný proces dobrovolné snahy těch, kteří mají zájem integrovat se a 

začlenit se do společnosti a na druhé straně ochotě společnosti přijmout je a respektovat 

jejich identitu (Navrátil, 2003).  

Předcházet vzniku sociálních problémů zajišťuje aktivní pojetí sociální politiky, 

představující snahu předejít problémům prostřednictvím preventivních opatření, která 

mají vést k efektivnímu řešení dlouhodobě plánovaného vývoje očekávaného problému. 

Naproti tomu stojí pasivní pojetí sociální politiky zaměřující se již na vzniklý sociální 

problém a jeho následné řešení. V reálné praxi bývá zvykem, že řešení sociálních 

problémů je kombinací aktivního i pasivního pojetí sociální politiky. Nemožnost 

stabilní a dlouhodobé politiky z důvodu střídajících se vlád ve státě může efektivně 

podpořit právě dlouhodobé a strategické cíle v oblasti sociálních problémů skrze 

organizace občanské společnosti (Kaczor, 2015, s. 23). 
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Sociologické problémy jsou vymezeny v otázkách spolupráce a vztahu 

neziskového sektoru a státní správy, konkrétně otázka dopadu decentralizace 

rozhodování o finančním přerozdělení dotací a možnosti poskytování sociálních služeb 

v jednotlivých krajích a to v souvislosti se záležitostmi romské integrace. Státní správa 

je nezastupitelná v oblasti vytváření podmínek pro odstraňování příčin sociálního 

vyloučení, nezaměstnanosti Romů a vytváření podmínek pro práci sociálních 

pracovníků v pojetí systémového řešení problémů romského obyvatelstva. Samospráva 

je nezastupitelná v hledání a uplatňování strategií, které jsou zaměřeny na konkrétní 

potřeby a podmínky. Nevládní neziskové organizace jsou také nezastupitelné ve svých 

rolích, a to v hledání a ověřování řešení nových, složitých a neznámých aspektů tohoto 

problému (Vašečka, 2002). V současnosti by mělo jít především o zaměření a 

soustředění se na vytváření platforem pro romskou inkluzi, kdy dojde k vytvoření 

prostoru a příležitostí pro vyjádření politických a občanských názorů pro veřejnou 

diskuzi skrze romskou občanskou společnost, kde se samotní Romové aktivně angažují 

a participují. 

Vybrané téma by mělo být považováno společností obecně za důležité k řešení, 

proto důležitost zabývání se tímto tématem vidím v perspektivě efektivního využívání 

finančních prostředků z veřejných rozpočtů a aktivní podpory NNO na úrovni vládních 

politik v integraci Romů. Z jasných kladných výsledků snahy o integraci Romů by mělo 

dojít ke změně pohledu kritického hodnocení většinové společnosti na schopnost 

zaujmout aktivní a pozitivní postoj k tomuto tématu a tím integraci Romů podpořit. 

 

II. TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Teoretické přístupy ke vztahu státu a neziskového sektoru 

Vztah státu a nestátních neziskových organizací může vznikat ve více rovinách, 

někdy v harmonii, někdy v neshodě (Najan 2000, s. 379). Vztahy jsou skryté nebo 

zjevné, konstruktivní, někdy destruktivní. Ale všechny tyto roviny jsou určujícím 

prvkem všech vztahů nestátních neziskových organizací a vlád. Jak uvádí Najan, pokud 

by tyto vztahy zmizely, znamenalo by to, že alespoň jeden z těchto subjektů má přestat 

být tím, čím v podstatě je, a má tak plnit svoje zájmy (2000, s. 379).  
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2.1.1 Role a funkce státu 

Dle Potůčka (2005) je „politická moc jednoduše uplatnitelným nástrojem 

regulace.“ Podoba kontroly prostřednictvím moci může být použita jako donucovací 

prostředek nebo jako pravidlo, kterým je nutné se řídit. Stát a jeho působení je efektivní 

v oblastech bez ekonomických kritérií, tam kde se vyskytuje převaha veřejných statků 

nad soukromými. Stát efektivně působí v oblastech, kde je nutné přispívat 

k udržitelnému stavu vyváženého sociálního, ekonomického a environmentálního 

udržitelného rozvoje. Jde například právě o oblast prevence vykořisťování nebo 

diskriminace. Další oblast jeho nezastupitelného působení je ve formování ústavního a 

právního systému. Dle Potůčka (1997) je tedy funkcí státu obecná správa politické vůle a 

ochrana základních práv a svobod. 

Funkce stát naplňuje prostřednictvím mocenských, ekonomických, ideologických 

a právních prostředků. Tyto funkce jsou decentralizovány do organizačních struktur 

určitých státních orgánů, které následně vykonávají činnosti vymezené zákonem 

(Hendrych a kol., 2005). 

Veřejná  správa,  neboli stručné označení stát, se v teoretickém vymezení dělí na 

státní správu a samosprávu. Do územní samosprávy patří kraj jako vyšší územní 

samosprávní celek a obce jako základní územní samosprávní celek. Proto v rámci této 

diplomové práce se kontextem zaměřeným na vztah státu/vládních institucí a NNO je 

myšlen vztah kraje a obcí s nestátními neziskovými organizacemi.  Tyto instituce 

samosprávy, obce a kraje, v samostatné působnosti pečují o všestranný rozvoj svého 

území a o potřeby svých občanů.  

 

2.1.2 Definice a funkce nestátního neziskového sektoru 

2.1.2.1 Terminologie NNO 

Termín organizovaná občanská společnost je do určité míry synonymem pro další 

názvy. V této terminologii se vyskytuje například občanský, třetí, dobrovolnický či 

nevládní sektor. Tyto alternativní a synonymní označení k termínu občanský sektor 

jsem se rozhodla v této práci neuvádět. Pro jednotnost využití je v této práci zvolen 

termín neziskový sektor (organizace). Z  důvodu tvrzení o nepřesnosti tohoto pojmu je 

vhodné označení rozšířit konkrétně na nestátní neziskový sektor.  
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V této terminologii se tak vyhneme zahrnutí veřejného sektoru do neziskového 

sektoru, který není taktéž ze své podstaty zaměřen na dosahování zisku (Skovajsa, 2010, 

s. 33).  Ačkoliv jsou přívlastky nestátní a neziskový považovány z různých hledisek za 

nepřesné, zvolila jsem tuto terminologii z důvodu jasného a okamžitého rozlišení mezi 

státem a občanskou společností, což by bylo právě nedostatkem termínu organizace 

občanské společnosti, který je považován autorem za nejvhodnější (Skovajsa, 2010, s. 

37). Dalším důvodem je časté používání termínu „nestátní neziskový sektor/organizace“ 

v České republice a to na vládní úrovni (dokumenty Rady vlády pro nestátní neziskové 

organizace, ministerstva), neboť díky tomuto termínu odlišují státní neziskové 

organizace - příspěvkové a rozpočtové (Frič, Bútora, 2005, s. 155).  

Definice pojmu organizace občanské společnosti (dále jen OOS) v tomto popisu 

vychází z terminologické strukturálně-operacionální definice navržené americkým 

sociologem Lesterem M. Salamonem (Salamon a Anheier, 1997) V této definici 

organizace občanské společnosti jsou institucionalizovány, mají soukromou povahu a 

jsou nezávislé na státu, nerozdělují zisk, jsou samosprávné a dobrovolné (in Skovajsa 

2010) 

 

2.1.2.2 Funkce NNO 

NNO zastupují v demokratických společnostech řadu důležitých funkcí, které jsou 

různými autory pojímány v různých rovinách odrážející role neziskových organizací ve 

vztahu ke státu. Mezi hlavní funkce, které nestátní neziskové organizace ve společnosti 

vykonávají, patří například funkce advokační (prosazování a obhajoba zájmů na 

politické úrovni), poskytování služeb na ekonomické úrovni či budování sdílených 

zájmů jednotlivců a skupin na komunitní a společenské úrovni (Pospíšil a kol., 2009, 

s.10). Salamon (ed al.. 1999) dále na základě analýzy literatury vymezil následující 

funkce v pěti základních bodech (in Frič, Bútora 2005, s. 168):  

- Servisní funkce (poskytování služeb) 

- Funkce ochrany práv a sociální změny (prosazování společenských změn, 

skupinových a veřejných zájmů) 

- Inovační funkce (nová řešení, reakce na nové a dosud neřešené problémy) 

- Expresivní a školicí funkce (sebevyjadřování členů – prostor pro reflexi rozvoje, 

přesvědčení a zájmů – například etnických a kulturních) 
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- Komunitní a demokratizační funkce (podpora pluralismu) 

V rámci této diplomové práce je důležité rozvést několik výše uvedených 

relevantních funkcí z hlediska vztahu NNO se státem. NNO v servisní funkci jsou 

dodavatelé služeb například pro různé cílové skupiny, respektive celé společnosti. 

Ujímají se závazků v poskytování služeb občanům, které by měl plnit stát (více 

podkapitola Selhání státu) nebo se angažovat trh. Ve vztahu k soukromým firmám 

zaujímají pozici v poskytování služeb, ve kterých by se nevyplatilo podnikat. Občanský 

sektor poskytuje a nabízí služby, které jsou svou kvalitou nezastupitelné jinými entitami 

ostatních sektorů. Jde především o činnosti v oblasti zdraví, sociální péče a vzdělávání 

(Frič, Bútora 2005, s. 168).  V této funkci bude možné vymezit, jaké služby vybraná 

organizace poskytuje a v jakém vztahu se státem jsou tyto služby podporovány a 

korigovány.  

Neméně důležitou funkcí, v kontextu této diplomové práce zaměřené na integraci 

Romů, je funkce ochrany práv a sociální změny. V rámci této funkce se od neziskových 

organizací očekává prosazování změn na úrovni politické či ve společnosti, v kontextu 

zaměření tématu diplomové práce lze tuto funkci využít v návaznosti na vymezení 

sociálního a sociologického problému, neboť NNO coby poskytovatelé služeb mohou 

sloužit k prosazování společenských změn, zájmů veřejnosti a cílových skupin. 

Komunitní a demokratizační funkce spočívá v tom, že neziskové organizace 

podporují pluralismus ve smyslu rozmanitých názorů, cílů, hodnot a tradic, které v důsledku 

posilují mezi lidmi solidaritu a sjednocování, to může být podmětem k participaci na 

veřejné politice. Podpora pluralismu může v občanech vyvolat pocit odpovědnosti za 

komunitu, ke které patří, či společnosti jako celek (Salamon, Anheier, 1999). 

Frič (2015) v rámci Dílčí studie pro Koncepci politiky vlády vůči nestátním 

neziskovým organizacím do roku 2020 na téma „Občanská společnost a definice NNO, 

vývoj, stav a trendy“ uvádí, že za základní funkce lze považovat servisní a advokační. 

Důvodem tohoto tvrzení je primární účel založení NNO, která poskytuje buď služby, nebo 

se snaží o ovlivňování politiky. Tyto dvě základní funkce mohou nabývat buď tzv. dovnitř – 

tj. v zájmu svých vlastních členů, nebo ven – tj. v zájmu veřejnosti či společnosti. Možná 

kombinace těchto funkcí v rámci poslání NNO je samozřejmá. Z tohoto rozdělení plyne 

členění zájmu organizací na vzájemně a obecně prospěšné. 
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 VZÁJEMNĚ PROSPĚŠNÝ 

ZÁJEM 

OBECNĚ PROSPĚŠNÝ 

ZÁJEM 

SERVISNÍ 

FUNKCE 

TRADIČNÍ ZÁJMOVÉ 

ORGANIZACE 

- Sport, rekreace, 

komunitní rozvoj, 

zájmové spolky. 

NOVÉ SERVISNÍ 

ORGANIZACE 

- Sociální a zdravotní 

péče, vzdělávání, 

humanitární pomoc, 

charita. 

ADVOKAČNÍ 

FUNKCE 

TRADIČNÍ ADVOKAČNÍ 

ORGANIZACE 

- Odbory, zaměstnanecké 

svazy, profesní 

organizace, politické 

strany. 

NOVÉ ADVOKAČNÍ 

ORGANIZACE 

- Ochrana životního 

prostředí, práv a zvířat 

- Ochrana lidských práv, 

ochrana neziskových 

práv (menšin, 

spotřebitelů) 

Upraveno dle: Frič, 1998, in Frič, 2015 

Tabulka 1: Funkce NNO v členění zájmu organizací na vzájemně a obecně prospěšné 

 

2.1.2.3 Vymezení NNO 

Je důležité nestátní neziskové organizace vymezit vůči ostatním sektorům. 

Skovajsa (2010, s. 35) toto vymezení popisuje: „Občanský sektor představuje oblast, 

v níž občané na rozdíl od veřejného sektoru mezi sebou udržují vztahy na základě 

rovnosti a která současně na rozdíl od tržního sektoru zahrnuje občanské jednání.“ 

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace (dále jen RVNNO) využívá definici 

na politické úrovni vycházející z historického kontextu, dle typu lze rozlišit státní a 

nestátní neziskové organizace. Státní (vládní, veřejné) neziskové organizace zabezpečují 

výkon veřejné správy v rukách zřizovatele státu, regionu či obce (příspěvkové 

organizace). Vymezení nestátních (nevládní) neziskových organizací zpracovaných 
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RVNNO v rámci Státní politiky vůči NNO 2015 – 2020 vychází z právních forem NNO 

v soukromém právu (Rada vlády pro nestátní neziskové organizace, 2015):  

- Spolky a pobočné spolky (nově podle NOZ), dříve občanská sdružení a jejich 

organizační jednotky (podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů), 

- Nadace a nadační fondy (dříve podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a 

nadačních fondech, nyní podle NOZ). 

- Účelová zařízení církví, církevní právnické osoby, zřizované církvemi a 

náboženskými společnostmi podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě 

náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, v platném 

znění; dříve Církevní právnické osoby 

- Obecně prospěšné společnosti podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně 

prospěšných společnostech (nyní již zrušeného; existující obecně prospěšné 

společnosti však podle něj stále fungují) 

- Ústavy (podle NOZ) 

- Školské právnické osoby, registrované Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy a zahrnující ve významné převaze také církevní školy 

2.1.3 Selhání státu 

Pro účely této diplomové práce je důležité zmínit Weisbrodovu (1977) teorii 

selhání státu, které může nastat z důvodu nedostatečného zabezpečení a distribuce 

veřejných statků. Tzv. heterogenita poptávky po veřejných statcích a službách může být 

různorodá, což má za následek nemožnost uspokojit požadavky všech současně (Muhič, 

in Skovajsa, 2010). Teorii selhání státu uvádím z důvodu vyzdvihnutí důležitosti 

neziskových organizací a jejich činností, jako je případ vybrané organizace pro 

případovou studii.  

Stát poskytuje své sociální služby v reakci na poptávku většiny občanů, což 

znamená, že při rozhodování o těchto poskytujících veřejných statků bývá nastavena 

v demokratické společnosti na vyslyšení potřeb mediánového voliče. Z různých důvodů, 

jako jsou například rozdíly v příjmech, může pak docházet k neuspokojování potřeb 

některých občanů.  Toto selhání státu s nástupem občanské společnosti pak spočívá 

v tom, že „stát je zde od toho, aby uspokojil požadavky většiny, občanský sektor pak 

požadavky těch, kteří nemají či nikdy nebudou mít většinovou podporu.“  
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Na což také navazuje Young (2000), který právě existenci neziskového sektoru opírá o 

to, že NNO vzniká s cílem uspokojit potřeby těch, jejichž potřeby nejsou státem 

reflektovány. 

2.1.4 Selhání neziskového sektoru 

Salamon (1987, s. 43) uvádí tři potencionální nebezpečí v kooperativním vztahu 

s vládou. Může dojít ke ztrátě autonomie nebo nezávislosti, neboť NNO se mohou ve 

velké míře spoléhat na vládní podporu.  Dále může dojít ke zkreslení poslání 

organizace1 při hledání dostupných vládních prostředků, kde se organizace stává 

pouhým dodavatelem služeb bez ohledu na původní poslání. V neposlední řadě 

Salamon uvádí nebezpečí restrukturalizace nebo profesionalizace vyplývající 

z požadavků kladených vládou na organizace neziskového sektoru. S tímto faktem se 

ztotožňuje i Potůček (2016), který mezi aspekt selhání státu zařazuje také hrozbu 

byrokratizace činnosti organizací občanské společnosti. Potůček (2016) dále uvádí 

situace, kde občanský sektor také může selhávat, jde například o nedostačující kapacitu 

pro řešení rozsáhlých úkolů, která se může projevit v oblastech, kde je nutné vynaložit 

úsilí většího počtu lidí. Tím jsou NNO od státu a trhu více limitováni v důsledku 

neformálního působení činností občanské společnosti. S touto neformálností je spojena i 

nejistota a nestabilita občanského sektoru bez záruky dlouhodobého a trvalého působení 

v příslušných činnostech veřejných zájmů a potřeb.  

 

2.1.5 Modely vztahu státu a neziskového sektoru 

V rámci této diplomové práce je důležité zachytit a popsat vztahy mezi státem a 

nestátním neziskovým sektorem, které se nacházejí na rovině shody, neboť na základě 

vymezení teoretického rámce vztahu státu a NNO v transakčním a komplementárním 

modelu bude pojímáno téma empirické části. Jak uvádí Streeten (1993): „ Síla občanské 

společnosti a zvláště neziskových organizací nespočívá v tom, že konkurují veřejnému 

sektoru, ale v kooperaci s ním, ať už ve financování, nebo v replikaci úspěšných 

projektů (in Potůček, 2016).“ 

                                                 

1  Autor tuto definici nazývá anglickým pojmem „vendorism“ 
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TRANSAKČNÍ MODEL 

Dle Smith a Grønbjergové (2006) se transakční model se opírá o kompenzace 

výše uvedeného selhání státu prostřednictvím organizací občanské společnost (OOS). 

OOS mohou státu nabídnout služby, na které má stát v pozici poptávajícího na nákup 

těchto služeb dostatečné finanční prostředky. Aby si v poskytování těchto služeb 

konkurovaly, vstupují nyní na místo tyto dvě strany do vztahu transakce/směny. OOS 

do tohoto vztahu vstupují z důvodu plnění svého poslání a udržení si kapacity v podobě 

finančních zdrojů pro svoji činnost. Neméně důležitým důvodem je účast na politickém 

procesu a v interakci se státními orgány pro ně navrhovat důležitou agendu. 

Samozřejmě i stát má užitky z této transakce, a to například v podobě nákupu těchto 

nabízených služeb bez nutnosti zatěžovat své vlastní zaměstnance, tím snížit výdaje 

z jejich angažování.  Prostřednictvím NNO může stát efektivněji reagovat na nově 

identifikované potřeby či nároky. Z těchto užitků vyplývá, že je tento model založen na 

myšlence „efektivní směny na základě strategických rozhodnutí racionálních účastníků 

směny, zanedbává společenské vztahy a další hodnoty hrající důležitou roli ve vztahu 

státu a OOS.“ Tato efektivita směny v podobě užitků na straně OOS.“ Z této směny 

plynou pro NNO a stát i určité náklady s ní spojené, jako například různá zatěžující 

administrativa (Muhič, in Skovajsa, 2010). 

MODEL ČTYŘ „K“ 

Rostoucí interakce mezi státem a třetím sektorem je charakterizována povahou 

složitých vztahů zachycených v navrženém modelu čtyř „K“ 2 v analýze autora Adila 

Najana – kooperativní, konfrontační, komplementární, kooptační. Tato typologie vztahů 

je založena na institucionálních zájmech a preferencích pro politické cíle a prostředky, 

které se mohou v těchto typologiích lišit (Najan, 2000, s. 375). Institucionální zájmy 

jsou odlišnými soubory organizací různě definovány. Jedním z nich je zájem státního 

sektoru, který prostřednictvím své legitimní autority zastupuje zájmy většiny a působí 

v oblasti politického systému.  

                                                 

2 Autor v literatuře používá zkratku fourC odpovídající anglickému překladu uvedených modelů 

vztahu: cooperation, confrontation, complementarity, co-optation. 
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Další soubor je dobrovolný přidružený sektor, který se soustředí na aktuální a 

konkrétní sociální cíle. Tyto cíle jsou prostřednictvím sdílených normativních hodnot 

realizovány v zájmu členů a klientů, kteří považují své zájmy za marginalizované3, a 

proto jsou poskytovány v rámci občanské společnosti. Poslední soubor organizací je 

odvětví trhu zabývající se výrobou zboží a poskytováním služeb (Najan, 2000, s. 378). 

1) Model kooperativní spolupráce lze chápat prostřednictvím podobných cílů a  

prostředků. 

2) Model konfrontační lze chápat prostřednictvím odlišných cílů a odlišných  

prostředků. 

3) Model komplementární lze chápat prostřednictvím podobných cílů, ale 

odlišných prostředků. 

4) A poslední kooptační model nastává v případě odlišných cílů, ale podobných      

    prostředků.  

Model 4K definuje komplementaritu jako funkci cílů, které jsou tak velké, že se 

předpokládá, že dojde k uspořádání (nezávisle nebo smluvně), ve kterém se vláda a 

NNO navzájem doplňují dosahování tohoto zmíněného cíle, a to dokonce i 

prostřednictvím rozdílných prostředků. Zde je rozdíl oproti spolupráci v tom, že 

v kooperativním modelu jsou prostředky k dosažení cílů podobné. Komplementární 

model, respektive doplňkový, je nejčastěji využíván v oblasti poskytování služeb, kde 

se NNO angažují v plnění funkcí, které vláda není ochotna plnit (Douglas, 1987). Pro 

identifikaci zmíněných cílů je důležité poslání a statut NNO, ze kterých plynou 

realizované aktivity a strategie. 

 

OSMIBODOVÉ TYPOLOGICKÉ SPEKTRUM 

Coston navrhuje osmibodovou typologickou škálu zobrazující vztahy nabývající 

hodnot od represe, rivalitu, konkurenci až po spolupráci. Ne/přijetí institucionálního 

                                                 

3 Pojem marginalizace jak ho například využívá ve svém článku Petr Mareš: Chudoba, 

marginalizace, sociální vyloučení popisuje obecně postupné odsouvání až izolaci romského etnika 

v důsledku vylučování z majoritního společenství (2000). 
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pluralismu, asymetrie moci ve vztahu, úroveň vazby na vládu a stupeň formality, to vše 

je obsaženo v tomto modelu vztahů mezi vládou a NNO. Ve svém příspěvku bere 

v potaz to, že vlády nejsou monolitické, a proto je důležité zmínit, že model nevyjadřuje 

explicitně typy režimů pro každý typ vztahů. (1998, s. 363). 

Komplementární dimenze v této typologii je definována více autory (Coston 

1998, s. 371). Coston (1998, s. 371) například uvádí, že vzájemný přínos vyplývá 

z komplementárních výhod nabízených oběma sektory, protože vláda neočekává, že 

v blízké budoucnosti poskytne tyto specializované funkce (in Kramer, 1981). Tento fakt 

odpovídá tomu, co Salamon (1987) nazývá „neziskový federalismus“, kde jsou výhody 

plynoucí z poskytovaných služeb nevládních organizací spojeny s výhodami vlády při 

vytváření demokratických priorit (in Coston 1998, s. 371). Salamon teoretická 

zdůvodnění těchto vztahů konfrontuje s praxí a uvádí, že jakýkoliv tak složitý vztah, 

jako je tento, narazí na obrovské napětí a obtíže, a to vzhledem k poněkud odlišným 

pohledům obou stran (1987). Gronbjerg odráží skutečnost, že vláda a NNO koexistují 

k vzájemným výhodám a jsou ve vztahu tzv. „symbiózy“. Tato symbióza může být 

v souvislosti s rozsáhlou finanční interakcí vlády a NNO (1997, s. 66). Na tento fakt je 

vhodné navázat Salamonovým tzv, neziskovým federalismem (1987, s. 43). Ten nabízí 

příležitost spojit výhody dobrovolných organizací s poskytováním služeb a vytváření si 

jistých příjmů a výhodou vlády s rozvojem již výše zmíněných demokratických priorit“. 

Rozlišení mezi spoluprací a komplementaritou je dle Costona ve stupni formálnosti, 

který se vztahuje k míře vazby mezi vládou a NNO. Čím větší je vazba mezi vládou a 

NNO, tím formálnější vztah vzniká. Z modelu je zřejmé, že spolupráce vyžaduje menší 

formálnost než komplementarita. Místní a neformální spolupráce jsou daleko častější a 

úspěšnější než formalizované dohody, které jsou často provázány administrativními a 

politickými překážkami (In Bebington, 1993).  

 

D. YOUNG A TŘI MODELY VZTAHŮ MEZI STÁTEM A NNO 

Jak již bylo zmíněno výše v souvislosti se selháním státu, opírá Young (2000) 

právě existenci neziskového sektoru opírá o to, že NNO vzniká s cílem uspokojit 

potřeby těch, jejichž potřeby nejsou státem reflektovány. Autor vychází 

z ekonomických teorií a  jak již bylo zmíněno například z Weisbrodovy (1997) teorie 

selhání státu. Toto selhání státu pramení z důsledku heterogenity populace.  
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Autor zmiňuje tři modely vztahů státu a NNO: suplementární, komplementární a 

konfrontační. Komplementární model označuje vztah NNO a státu na rovině partnerství při 

zajišťování potřeb občanů. Stát disponuje finančními prostředky na realizaci služeb, dle 

autora převážně sociálních služeb, které poskytují a zaštiťují právě neziskové organizace 

Uphoff (1984) shrnuje výhody forem komplementarity do následujících bodů: 

materiálové zdroje (finanční) jak na vládní, tak místní úrovni, efektivnější využívání 

omezených zdrojů v souladu s místními potřebami a poptávkou, zvýšený závazek a 

odpovědnost poskytovatele služby (příjemce příspěvku), v neposlední řadě je důležitá 

úspora nákladů v souladu s efektivní adaptací v místním kontextu a okolností. 

 

2.2 Sociální služby 

„Sociální službou dle Zákona o sociálních službách (Zákon č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, § 3) se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a 

podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence.“ 

Hlavními činnostmi sociálních služeb jsou pomoc při denních rutinních 

činnostech, při kterých není osoba do jisté míry soběstačná a samostatná, jde například 

o pomoc při osobní hygieně, se stravou, jak už to zajištění či příjem potravy, dále 

pomoc se zajištěním bydlení či chodu domácnosti. Neméně důležitá je podpora 

výchovy, vzdělávání a aktivizační činnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, sociálně terapeutické aktivity a pomoc při uplatňování 

osobních práv (Sociální služby, ©2016). 

Cílem sociálních služeb je (Sociální služby, ©2016): 

 zachovávat lidskou důstojnost klientů, 

 vycházet z individuálně určených potřeb klientů, 

 rozvíjet aktivně schopnosti klientů, 

 zlepšit nebo alespoň zachovat soběstačnost klientů, 

 poskytovat služby v zájmu klientů a v náležité kvalitě. 

Zákon o sociálních službách (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 2) 

uvádí základní zásady při poskytování sociálních služeb. Za prvé: „Každá osoba má 
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nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního poradenství (§ 37 odst. 2) o 

možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení.“ Za druhé: 

„Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních služeb musí 

zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z individuálně určených 

potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj jejich samostatnosti, 

motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo 

prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat jejich sociální začleňování. 

Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě takovými 

způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních 

svobod osob.“ 

Náhled na propojení vztahu státu a NNO v oblasti poskytování sociálních služeb 

uvádí ve své knize Matoušek (2007): „Sociální služby mohou být poskytovány i mimo 

státní sociální pomoc – mohou být hrazeny příjemcem na základě kontraktu jako 

jakákoli jiná služba a jejich poskytovatelem může být i nestátní subjekt, který je 

uživateli poskytuje bezplatně“. Sociální služby jsou poskytovány za účelem ochrany 

občana, v jejich užitek a potřebu. Poskytují je instituce veřejnoprávní nebo 

soukromoprávní (nestátní organizace mají soukromoprávní povahu).  To, jakým 

způsobem mohou být v kontextu poskytování sociálních služeb závislý, popisuje věcně: 

„Stát je jako garant dodržování základních lidských práv – povinen formou 

periodického prověřování činnosti těchto subjektů a přidělováním licencí zaručit 

občanům, že tyto instituce budou vykonávat to, k čemu se zavázaly (Matoušek 2007, s. 

11). 

 

2.2.1 Dělení sociálních služeb 

Sociální služby zahrnují, dle určení cílové skupiny a charakteru poskytování, tyto 

druhy (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 32). Jednotlivé poskytované 

služby uvádí a blíže definuje také Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých 

webových stránkách (Sociální služby, ©2016): 

a) Sociální poradenství – základní a odborné 

b) Služby sociální péče 

c) Služby sociální prevence 
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Pro potřeby této diplomové práce jsem se rozhodla alespoň více rozvést teoreticky 

popis Služby sociální prevence, neboť právě tyto služby jsou vybranou organizací 

poskytovány právě ve Středočeském kraji: 

Služby sociální prevence 

 Zákon definuje (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 53) služby 

sociální prevence, které jsou vymezeny jako služby, které napomáhají předejít a 

eliminovat sociální vyloučení osob mimo běžný život společnosti (viz § 3 písm. f 

tohoto zákona). Tento stav nastává v důsledku životní krizové situace jedinců, 

negativními návyky a způsobem života, který neumožňuje se jedinci integrovat do 

běžného života. Negativní dopad může mít také například sociálně znevýhodňující 

prostředí, ve kterém jedinec žije. Cílem poskytování této služby je pomáhat osobám 

k překonání překážek v oblasti sociální a životní situace, a chránit tak společnosti 

před vznikem negativních předsudků a společenských jevů. Mezi poskytované 

služby sociální prevence, které definuje zákon, patří těchto 17 uvedených (Zákon č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, §54 - §70): 

- raná péče 

- telefonická krizová pomoc 

- tlumočnické služby 

- azylové domy 

- domy na půl cesty 

- kontaktní centra 

- krizová pomoc 

- nízkoprahová denní centra 

- nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež 

- noclehárny 

- služby následné péče 

- sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi 

- sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním 

postižením 

- sociálně terapeutické dílny 

- terapeutické komunity 

- terénní programy 

- sociální rehabilitace 

 

Dále se sociální služby rozdělují dle místa poskytování na formy služeb (Zákon č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, § 33). Jednotlivé poskytované služby uvádí a blíže 

definuje také Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých webových stránkách 

(Sociální služby, ©2016): 
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a) Pobytové - služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. 

b) Ambulantní - služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo 

dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. 

c) Terénní - služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním 

prostředí. 

Podmínkou pro poskytování sociálních služeb je zápis právnických osob 

do registru poskytovatelů sociálních služeb. Právnická osoba si nejprve musí sociální 

službu zaregistrovat, tento proces je řízen Správním řádem České republiky a 

rozhodujícím orgánem, respektive příslušným Krajským úřadem dle sídla právnické 

osoby žádající o registraci. Vystavení rozhodnutí o registraci a zařazení do registru 

sociálních služeb podléhá a předchází několik specifickým podmínek, které bez jejich 

splnění neumožní příslušnou sociální službu zaregistrovat – například jde o podmínky 

jako: bezúhonnost, odborná kvalifikace pracovníků sociální služby, hygienické 

podmínky pro poskytování služby nebo neexistence úpadkového řízení žadatele. Registr 

poskytovatelů sociálních služeb v podobě informačního systému o sociálních službách, 

je provozován na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (viz 

Příloha č. 1), (Knotová, 2014). 

 

2.2.2 Subjekt a objekt sociální politiky 

Mezi vykonavatele (subjekty) sociální politiky patří stát, samosprávné celky, 

občanské organizace, zaměstnavatelé, odbory a svazy, církve, občané a domácnosti. Stát 

a jeho orgány jsou v sociální politice angažovány prostřednictvím úřadů a institucí 

(výkonné složky), jejich prostřednictvím si občané mohou uplatňovat své nároky. 

Zákonodárná pravomoc parlamentu dává možnost vzniknout zákonům, které jsou 

v oblasti sociální politiky klíčové. Také obce a kraje jsou významným článkem sociální 

politiky, prostřednictvím jejich aktivit v oblastech sociální práce mohou pomoci 

seniorům, ochraně dětí a jiným potřebným cílovým skupinám. Také občanská 

společnost má v sociální politice podstatnou roli. Dobrovolnické aktivity a organizace 

jsou důkazem solidarity, která je v určitých oblastech sociální politik nepostradatelná. 

Organizace občanské společnosti mohou plnohodnotně suplovat stát v jeho funkcích 

v oblastech sociální politiky, kdy a z jakých důvodů je součástí kapitoly Modely vztahu 

státu a neziskového sektoru (Kaczor 2015, s. 20-21). Na druhé straně stojí příjemce 
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(objekt) sociální politiky, který má potřebu sociální pomoci a uplatňování si svých 

nároků v souvislosti s jeho sociální situací. Oblast nároků jednotlivce (skupina 

obyvatel) se pohybuje například v problematice zdraví, života a lidské důstojnosti 

(Kaczor 2015, s. 22). 

 

Vlastní zpracování podle (Kaczor 2015, s. 22) 

Tabulka 2: Subjekt a objekt sociální politiky v ilustrativním provedení 

 

 

2.3 Financování sociálních služeb 

Z hlediska zdrojů jsou služby financovány z (Národní strategie rozvoje sociálních 

služeb na rok 2015, c2014, s. 9):  

 nadnárodních (např. fondy EU, EHS, aj.),  

 státu (zejm. dotační řízení MPSV formou nenárokové dotace),  

 krajů a obcí (dotační řízení krajů a obcí formou nenárokové dotace, příspěvky 

zřizovatelů),  

 soukromých zdrojů fyzických osob (příspěvek na péči nebo jiný individuální 

sociální transfer, dary) a právnických osob (věcné dary, finanční podpora, 

dotace). 

 

 

2.3.1 Přechod financování sociálních služeb z MPSV na kraje 

Od 1. 1. 2015 došlo k přechodu financování sociálních služeb z 

působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje (dále jen MPSV). Do té doby 

probíhalo financování z veřejných rozpočtů skrze komise přímo na MPSV na základě 

podaných žádostí o dotaci konkrétním poskytovatelem sociální služby. Aktuálně je dle 

Ustanovení § 101a zákona č. 108/2006 Sb. krajům poskytována z MPSV účelově 
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určená dotace na financování sociálních služeb (108/2006 Sb., Zákon o sociálních 

službách, § 101a, 2017). K těmto změnám došlo převážně v důsledku nemožnosti 

dlouhodobé udržitelnosti stávajícího systému financování, demografického vývoje a 

rostoucích nároků uživatelů. 

„Středočeský kraj financuje sociální služby na svém území především 

prostřednictvím rozdělování dotací na poskytování sociálních služeb v rámci dotačního 

řízení, které bylo na základě změny zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 

znění pozdějších předpisů,  od 1. 1. 2015 převedeno do působnosti krajů (dříve 

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR). Do roku 2015 dotační řízení zaštiťovalo a 

finanční prostředky mezi všechny poskytovatele sociálních služeb v ČR rozdělovalo 

MPSV ČR. Středočeský kraj platby pouze v rámci přenesené působnosti vyplácel 

poskytovatelům sociálních služeb ve Středočeském kraji na základě rozhodnutí MPSV 

ČR. Od roku 2015 celá agenda přešla na kraje, což pro Středočeský kraj znamená, že 

celé dotační řízení je nyní kompletně v jeho samostatné působnosti, celé jej administruje 

a rovněž i prostřednictvím Zastupitelstva kraje rozhoduje o konkrétním rozdělení dotací 

mezi poskytovatele sociálních služeb ve Středočeském kraji (Financování a plánování, 

Středočeský kraj, © 2019).“ 

Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 byl rámcovým 

dokumentem, zpracovaným odborem sociálních služeb a sociální práce MPSV ve spolupráci 

s pracovní skupinou, zahrnující globální cíle pro rok 2015 v oblasti působení sociálních 

služeb. Otázku poskytovatelů sociálních služeb, regionálních sítí včetně návrhů na 

řešení sociálních problémů jsou obsaženy ve střednědobých plánech krajů a obcí. Tímto 

rámcovým dokumentem mělo dojít ke sjednocení způsobu a formy plánování krajů a 

obcí s reflektováním potřeb uživatelů sociálních služeb na národní úrovni. V návaznosti 

na reflektování změn v souvislosti s novelou zákona o sociálních službách jsou na 

období 2016-2020 zpracovány další strategie. V této strategii na rozdíl od roku 2015 je 

již obsaženo hledisko uživatelů sociálních služeb včetně zhodnocení podnětů z dopadu 

realizovaného přechodu financování sociálních služeb na kraje, kde je hlavním cílem 

stabilizovat a zefektivnit systém sociálních služeb. Celý proces plánovaní strategie 

vychází z principu subsidiarity, jak je uvedeno v Národní strategie rozvoje sociálních 

služeb na rok 2015: „MPSV jakožto tvůrce strategie přihlíží ke krajským střednědobým 

plánům rozvoje sociálních služeb a naopak pro obecní a krajské střednědobé plány 
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rozvoje sociálních služeb představuje strategie obecnější dokument popisující 

směřování sociálních služeb.“ Cílem decentralizace části dotačních kompetencí MPSV 

na kraje bylo zakotvení rozhodování o přerozdělování konkrétních příspěvků v podobě 

dotací na nižší úroveň řízení – v rámci uvedeného principu subsidiarity blíže 

k uživatelům i poskytovatelům. Strategie předpokládá, že poskytované sociální služby 

mají být v souladu s individuálními potřebami uživatelů nacházejících se v tíživých 

životních situacích a cílem je na tyto specifické potřeby reagovat. Obecnou podmínkou 

je samozřejmost poskytovat sociální služby v odpovídající kvalitě a v souladu 

s dodržováním lidských práv a svobod (Národní strategie rozvoje sociálních služeb na 

rok 2015, © 2014, s. 4-10). Také Potůček (2005) uvádí výhody decentralizace 

pravomocí a odpovědnosti. Decentralizace obecně posouvá rozhodování blíže 

k občanům. „Decentralizovaná státní správa se lépe přizpůsobuje konkrétním 

podmínkám a přáním občanů, poskytuje více prostoru pro experimentování, hledání 

alternativních cest řešení problémů.“ 

 

2.3.2 Služby obecného hospodářského zájmu 

Sociální služby jsou považovány ve smyslu zákona č.108/2006 Sb., o sociálních 

službách za služby obecného hospodářského zájmu. Dalším cílem přesunu dotačního 

řízení na kraje byla implementace legislativy EU. „Evropská komise výslovně považuje 

služby, jimiž se uspokojují sociální potřeby, za a priori spadající pod regulaci veřejné 

podpory dle práva EU.“ Jednou z možných variant, jak reagovat na pravidla Evropské 

unie a současného způsobu financování, je vyrovnávací platba. Vyrovnávací platba 

představuje rovné podmínky pro všechny poskytovatele sociálních služeb v ČR 

založené na určení shodné a předem dané výše dotací pro jednotlivé druhy služeb. 

Principem je v průběhu roku upřesňovat získané finanční prostředky z různých zdrojů 

na jednotlivé druhy poskytovaných sociálních služeb, kdy jsou následně případné 

přeplatky vráceny (Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015, © 2014, s. 

10). 
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2.3.3 Proces plánování sociálních služeb 

2.3.3.1 Komunitní plánování sociálních služeb 

„Ve spolupráci s dalšími aktéry v oblasti sociálních služeb a sociální práce 

(obcemi, poskytovateli sociálních služeb i jejich uživateli) zpracovává kraj dle §95 

písm. d) ZSS tzv. „střednědobý plán rozvoje sociálních služeb" (dále jen SPRSS), a to 

na tříleté období (Financování a plánování, Středočeský kraj, © 2019).“ 

Plánování sociálních služeb územně samosprávnými celky je upraveno zákonem 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v pozdějším znění (dále jen "ZSS"). V rámci 

tohoto zákona je definována role obcí a krajů v plánovacím procesu, jehož výsledkem je 

dosažení přiměřené vybavenosti území systémem dostupných a kvalitních sociálních 

služeb (Proces plánování sociálních služeb, Středočeský kraj, © 2019) 

Jak již bylo zmíněno výše, zpracovává kraj ve spolupráci s dalšími účastníky 

v oblasti poskytování sociálních služeb a sociální práce dle §95 písm. d) ZSS 

„Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb." Střednědobým plánem dle Zákona o 

sociálních službách (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 3) se rozumí: 

„rozvoj sociálních služeb v souladu se strategickým dokumentem obce nebo kraje 

schválený na dobu 3 let, který je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na území 

obce nebo kraje a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů; 

jeho obsahem je souhrn a výsledky podkladových analýz a dat, popis způsobu 

zpracování plánu včetně vymezení spolupráce s obcemi, s poskytovateli sociálních 

služeb a osobami, kterým jsou sociální služby poskytovány, popis a analýza dostupných 

zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického 

vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb obsahující popis 

budoucího žádoucího stavu a opatření, jejichž prostřednictvím by mělo být tohoto stavu 

dosaženo, povinnosti zúčastněných subjektů, postup sledování a vyhodnocování plnění 

plánu včetně způsobu, jakým lze provést změny v poskytování sociálních služeb a 

způsob zajištění sítě sociálních služeb na území kraje; střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb může být doplněn akčními plány zpracovanými na období jednoho 

roku, které vycházejí ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.“ 
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Proces plánování sociálních služeb je důležitý z hlediska zajištění optimální 

obsáhlosti a rozdělení sociálních služeb v určitém kraji (regionu), respektive opatření 

zajišťující dostupnost osobám se specifickými potřebami v místě realizace služby. Při 

plánování se bere v úvahu jak tyto výsledky analýzy, tak další údaje jako náklady na 

služby, rozmístění služeb v regionu aj. (Knotová, 2014). 

 

2.3.3.2 Síť sociálních služeb 

Zákon o sociálních službách (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 3) 

popisuje sít sociálních služeb jako: „souhrn sociálních služeb, které v dostatečné 

kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností napomáhají řešit 

nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými 

potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a jinými zdroji. Síť sociálních 

služeb je součástí střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje uvedeném níže.“ 

„Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pravidelně aktualizuje síť sociálních 

služeb. Kraj tak v souladu s § 95 písm. h) ZSS určuje síť sociálních služeb na svém 

území, přičemž přihlíží k informacím obcí vázaným dle § 94 písm. f) ZSS  ke 

spolupráci s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; obce za tímto 

účelem sdělují kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro 

zajištění potřeb osob na území obcí a spoluvytvářejí podmínky pro zajištění potřeb 

těchto osob (Proces plánování sociálních služeb, Středočeský kraj, © 2019).“ 

„Plánování sociálních služeb územně samosprávnými celky je upraveno zákonem 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v pozdějším znění (dále jen ZSS). V rámci 

tohoto zákona je definována role obcí a krajů v plánovacím procesu, jehož výsledkem je 

dosažení přiměřené vybavenosti území systémem dostupných a kvalitních sociálních 

služeb (Financování a plánování, Středočeský kraj, © 2019).“ 
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2.4  Integrace Romů v České republice 

Tato kapitola se zaměřuje na stručnou historii (období let 1945-1989)4 a současný 

stav procesu integrace Romů (období po roce 1989 – 2018). Každé období je něčím 

charakteristické ve svém přístupu k integraci Romů, ale v zásadě se vždy opírá o 

důležitou součást zachování romské identity a na druhé straně požadavkům majoritní 

společnosti, která je s romskou minoritou v konfrontaci.  

2.4.1 Historie integrace Romů 

1945-1957 

O romské menšině mluvíme z toho důvodu, že české země nejsou jejich původní 

oblastí pobytu. Romové původem pochází jako kočovníci z Balkánu, kdy do českých 

zemí přicházeli přes Rumunsko a Maďarsko, nebo jako usedlíci ze Slovenska. 

Z východní části Slovenska přicházeli bezprostředně po skončení druhé světové války, a 

to především do pohraničních a průmyslových oblastí. Z důvodu existenční jistoty, 

vyhledávání pracovního uplatnění a lepších bytových podmínek, pak docházelo 

k řetězovým migracím, kdy se ze Slovenska začaly stěhovat jejich rodiny, další příbuzní 

a známí (Nečas 1999, s. 85). K poválečnému řešení romské situace uvádí Nečas (1999, 

s. 98) tyto koncepce: „Zaměřovaly se téměř výhradně na její sociální stránku, 

nerespektovaly stránku sociálně-politickou a sociálně-psychickou a zcela ignorovaly 

stránku etnickou.“ V roce 1947 byl například ministerstvem sociální péče vypracován 

návrh vládního usnesení zahrnující určité selektování a oddělení rizikových Romů do 

pracovních kolonií, kde by byli rozděleni na Romy vhodné převýchovy, ti měli být 

zařazeni do táborů s vlastní samosprávou řídící pracovní a vzdělávací proces. Naopak 

rodiny označené za neovladatelné měly být zařazeny do táborů s cílem postupného 

odsouvání do území jejich původu. Zákon o potulných cikánech platný až do roku 1950 

zahrnoval opatření související s masovou poválečnou migrací například v oblasti 

omezování pobytu (Nečas 1999, s. 99).  

                                                 

4 Literatura popisující historii Romů po 2. světové válce třídí období rozdílně na různé části. 

Časové rozdělení je určeno pro přehlednost a opírá se o použitou literaturu. 
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V letech 1949-50 byla zainteresovanou entitou v romské otázce Ministerstvo 

informací a osvěty, které zastřešovalo konferenci o kulturně výchovném procesu mezi 

cikánským obyvatelstvem řešící problematiku procesu splývání a integrace Romů 

s majoritní společností. Směrnice ministerstva vnitra (1952) O úpravě poměrů osob 

cikánského původu byly vodítkem pro státní správu při procesu romského programu. 

Integrace neměla být realizována donucovacími prostředky, ale aktivním procesem 

národních výborů plnící vytyčené cíle jako je zařazování Romů do pracovního procesu, 

řešení zabezpečení bydlení a vzdělání dětí i dospělých (Nečas 1999, s. 100). 

1958-1970 

Další etapa procesu integrace probíhala v letech 1958-1970, kdy hlavním cílem 

bylo sociální a kulturní vyrovnání romského obyvatelstva s majoritní společností až 

k cíli vzájemného splynutí a potlačení etnické identity romského obyvatelstva, přičemž 

snahou ze strany romského obyvatelstva bylo přiznání statusu romské národnosti, 

uzákonění romštiny či zakládání romských tříd a škol. Všechny tyto snahy ze strany 

romské inteligence byly ale odmítnuty Usnesením ÚV KSČ O práci mezi cikánským 

obyvatelstvem s odůvodněním těchto ambic vedoucích z jejich pohledu k posílení 

společenské marginalizace Romů. Jediným způsobem řešení v té době bylo zvýšení 

životní úrovně romského obyvatelstva v důsledku nedostatků pramenících z pracovních 

příležitostí, podmínek bydlení a poměrů zdravotnictví a vzdělání. Prostředkem splnění 

tohoto cíle bylo trvalé usídlení Romů a zakázání kočování v rámci Zákona o trvalém 

usídlení kočujících osob z roku 1958 (Nečas 1999, s. 101). Zde je důležité podotknout, 

jak i autor uvádí, že Zákon a směrnice byly v rozporu s ústavou v oblasti porušování 

občanských práv romských obyvatel, neboť jim zabraňovaly ve svobodném pohybu a 

nutily je k usazování (Nečas 1999, s. 102). Další právním ukotvením bylo nařízení 

Ministerstva školství a kultury z roku 1958 o výchově a vyučování romských dětí a 

instrukce Ministerstva zdravotnictví z roku 1959 pro zdravotnickou práci mezi osobami 

s polokočovným způsobem života. Zřízení Vládního výboru v roce 1965 pro otázky 

cikánského obyvatelstva bylo zrušeno v roce 1968, jeho působnost přešla na národní 

ministerstva práce a sociálních věcí, následně na sociální odbory krajských a okresních 

národních výborů (Nečas 1999, s. 103). V neposlední řadě v tomto období je důležité 

zmínit Usnesení vlády ČSSR č.502/1965 Sb. stanovující úkoly jako například likvidace 

romských osad s návazností řešení otázky bydlení, povinné školní docházka  
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či zařazování romských mužů do zaměstnání. Toto usnesení bylo však zrušeno 

Usnesením vlády ČSSR č. 231 z roku 1972, které již neobsahovalo podoby striktní 

asimilace jako v přecházejícím období.  

1971-1989 

Právě v těchto letech se v konceptech vládních politik začal objevovat faktor 

sbližování romské minority s majoritní společností, to například dokazuje Usnesení 

vlády ČSR č.279/1970 Sb. ke zprávě o stavu řešení otázek romského obyvatelstva. 

V tomto světle byla i další opatření v podobě právního ukotvení politiky vlády SSR 

s cílem akulturace Romů jako výše uvedené Usnesení vlády ČSSR č. 231 v roku 1975, 

které schválilo „koncepci společensko-kulturní integrace Romů“ (Nečas 1999, s. 103). 

Počet Romů v České republice se určoval pouze dle sčítání národních výborů (rok 

1980), kteří do evidence zahrnovali pouze rodiny vyžadující sociální péči, avšak 

v těchto statistikách nebyli započítání Romové integrovaní do většinové společnosti 

v ČSSR. Skutečný počet romské populace byl tehdy mnohem vyšší, než bylo uvedeno 

v evidencích (Nečas 1999, s. 84). Nevyhovující podmínky bydlení byli odrazem 

tradičního způsobu vedení domácnosti, které přetrvávaly z původních romských osad. 

Postupem času se Romové přibližovali vybaveností a vedením domácnosti majoritní 

společnosti. V otázce stravování či odívání se Romové víceméně adaptovali s majoritou. 

Naopak výchova dětí a vzdělání byla slabší stránkou integrace. Předškolní a základní 

vzdělání bylo doprovázeno nepravidelnou docházkou a špatným chováním. Tyto 

problémy mohou vyplývat také z bilingvismu romského a českého jazyka, kdy omezená 

znalost češtiny může mít vliv na motivaci pro vzdělání (Nečas 1999, s. 95). 

Nečas uvádí, že v letech 1945-1989 byla státní politika vůči Romům postavena 

jako k populaci, vyznačující se historicko-společenskou determinací.  

 

2.4.2 Současný stav procesu integrace Romů  

Integrační politika státu má za cíl Romy integrovat, respektive začlenit je do 

společnosti se zachováním jejich identity s rozvojem vlastní romské kultury a jazyka. 

Integrační politika Romů je v České republice zakotvena jak v zákonech, tak rámcových 

koncepcích a strategických dokumentech.  
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2.4.2.1 Zákonné ukotvení 

Dle Usnesení předsednictva České národní rady ze dne 16. prosince 1992 o 

vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 

republiky. Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb. 

Obecné ustanovení Listiny základních práv a svobod například uvádí: „Základní práva a 

svobody se zaručují všem bez rozdílu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a 

náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, 

příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo jiného postavení.“ 

V roce 1998 vešla v platnost Rámcová úmluva na ochranu národnostních 

menšin, kde se zúčastněné strany zavazují podporovat „úplnou a skutečnou rovnost 

osob patřících k národnostním menšinám ve všech oblastech hospodářského, 

společenského, politického a kulturního života, spolu s podmínkami, které jim umožní 

vyjadřovat, zachovat a rozvíjet svoji kulturu a identitu.“ Tato Úmluva je publikována ve 

Sbírce zákonů České republiky pod č. 96/1998 Sb. 

Další zákonné ukotvení tohoto tématu je například v Zákoně č. 273/2001 Sb. o 

právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů ze dne 10. 

července 2001. Tento tzv. menšinový zákon uvádí v § 6 odst. 7 a 8: „Krajský úřad řídí a 

koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky 

napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti. Obecní úřad obce s 

rozšířenou působností ve svém správním obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv 

příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti.“ 

 

2.4.2.2 Dotační politika  

Jedním z oficiálních dokumentů vyhlášeným Úřadem Vlády ČR je Nařízení vlády 

č. 98/2002 Sb. ze dne 20. února 2002, kterým se stanoví podmínky a způsob 

poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin 

a na podporu integrace příslušníků romské komunity. „Toto nařízení upravuje 

podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků 

národnostních menšin, na zachování a rozvoj kultury, tradic a jazyků příslušníků 

národnostních menšin, na rozšiřování a přijímání informací v jazycích příslušníků 

národnostních menšin, které tradičně a dlouhodobě žijí na území České republiky, jakož 

i ke vzdělávání v jazycích národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků 
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romské komunity.“ Toto nařízení specifikuje závaznou spoluúčast státu na financování 

programů věnující se příslušníkům romské komunity, ale i etnickým menšinám obecně, 

a to skrze vyhlašování specifických závazných ukazatelů na tyto aktivity financovaných 

ze státního rozpočtu. 

Samozřejmě i již několikrát zmiňovaný obecnější Zákon č. 108/2006 Sb. o 

sociálních službách, který popisuje jednotlivé druhy sociálních služeb, které jsou 

prostřednictvím dotací financovány. Více o tomto zákoně v kontextu diplomové práce 

je uvedeno v kapitole Přechod změny financování sociálních služeb a popis 

jednotlivých druhů sociálních služeb (Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). 

 

 

2.4.2.3 Strategické dokumenty a koncepce uplatňující se v integraci Romů 

Strategie romské integrace 2015 až 2020 navazuje na Koncepci romské integrace 

2009 – 2013, jejímž cílem je zejména změnit do roku 2020 negativní vývoj stavu 

romského etnika v České republice, zejména v oblastech jako je vzdělávání, 

zaměstnanost, bydlení, sociální péče a zdravotnictví. Tyto oblasti jsou v podobě 

různých opatření a úkolů delegována na jednotlivá ministerstva a další subjekty veřejné 

správy. Přímo v dokumentu jsou předloženy vize, cíle a opatření, která mají vést ke 

zvoleným cílům oblasti integrace Romů. Integrace Romů je v této Strategii pojímána 

jako „dvoustranný proces“, kterým se má na mysli vytvoření soudržné společnosti 

(Strategie romské integrace do roku 2020, in Vláda ČR © 2009-2019) 

Dle článku z webových stránek Vlády České republiky uvádím příklady opatření, 

která jsou v rámci této strategie navržena (Vláda ČR © 2009-2019): 

a) opatření cílená nejen pro občany romského etnika (např. inkluzivní 

vzdělávání, podpora zaměstnanosti, nástroje proti diskriminaci) 

b) opatření cílená převážně pro Romy (např. zařazování osob ohrožené rasovou 

diskriminací a příslušníky etnických menšin mezi cílové skupiny v rámci 

aktivní politiky zaměstnanosti, rozvoj sociálního podnikání se zaměřením na 

chudé oblasti). 

c) opatření pro příležitosti romských dětí a studentů na kvalitní vzdělání (dotační 

program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a 

studentů vyšších odborných škol) 
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Důležité je také zmínit propojení této koncepce na úrovni činnosti a koordinace 

úrovně EU a mezinárodní iniciativy. „Zejména v rámci Rady Evropy, v návaznosti na 

iniciativu Dekáda romské inkluze a na doporučení kontrolních mechanismů OSN. 

Strategie implementuje společný evropský rámec opatření daný Doporučením Rady o 

účinných opatřeních v oblasti integrace Romů v členských státech, které bylo přijato 

Radou EU 9. 12. 2013. Na základě Doporučení se bude na ČR, jako i na všechny další 

země EU, vztahovat monitorovací cyklus ze strany EK k naplňování Doporučení Vláda 

ČR © 2009-2019.“ 

Pro doplnění iniciativy Dekáda romské inkluze 2005 – 2015 je důležité zmínit, že 

se jednalo o mezinárodní vládní iniciativu, která měla za cíl spojení 12 států a jejich 

zúčastněných vlád, mezinárodních institucí, ale také právě neziskových organizací či 

samotné romské občanské společnosti, a to především v oblasti vzdělání, bydlení, 

zdraví a zaměstnanosti. Co bylo velkým přínosem pro naplňování programu této 

Dekády, že se do samotné činnosti měli zapojit mimo jiné i Romové samotní. 

Prostřednictvím výměny praktických zkušeností jednotlivých států byly konkrétní 

aktivity financovány ze státních rozpočtů se záštitou Výboru Rady vlády pro záležitosti 

romské komunity.  Každá se zúčastněných zemí měla sestavený akční plán Dekády, 

který určoval cíle a zaměření aktivit v rámci této iniciativy. Při předsednictví České 

republiky, které probíhalo od července 2010 do června 2011, byly v rámci Dekády 

vytyčeny Prioritní oblasti jako: 

a) Inkluzivní vzdělávání  

b) Životní situace a práva dětí 

c) Romské ženy  

d) Implementace integračních politik na lokální úrovni se zaměřením na 

samosprávy 

e) Média a obraz Romů 

Důležité je samozřejmě zmínit výsledek této již ukončené iniciativy. Zmiňuji zde 

shrnutí pozitiv a nedostatků, které na svých webových stránkách zveřejnila vláda České 

republiky. „Dekáda romské inkluze zahájila významné procesy v Evropě v oblasti 

romské integrace a zvýšila celkové povědomí o vyloučení Romů, přesto však 

nedokázala významně ovlivnit jejich začleňování v jednotlivých zemích a zabránit ještě 

větší segregaci (Vláda ČR © 2009-2019).“ 
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Dlouhodobější charakter má dokument Zásady dlouhodobé koncepce romské 

integrace do roku 2025. Tento dokument obsahuje celkem 14 zásad této dlouhodobé 

koncepce romské integrace, které vycházejí ze tří úhlů přístupu k Romům: 

a) úhel lidskoprávní - rovnost a ochranu před diskriminací 

b)  úhel národnostní - kultura a svobodná vůle Romů se jako národnostní 

menšina vymezovat 

c) širší úhly pohledu sociokulturní, která pracuje s pojmem romská komunita. 

Dle tohoto dokumentu „Zásady“ berou v úvahu vývoj integrace Romů od 

schválení první Koncepce romské integrace (2000) a zhodnocení vývoje i aktivit vlády 

v této oblasti až do současnosti. Zohledněn je též vývoj integrace Romů na lokální 

úrovni a  předpokládané trendy plynoucí zejména z členství České republiky 

v Evropské unii a také z přistoupení České republiky k Dekádě romské inkluze 2005 – 

2015 (Vláda ČR © 2009-2019).“ 
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III. EMPIRICKÁ ČÁST 

 

3.1 Metodologie výzkumu 

Rozsah přehledu literatury závisí na definování problému se zaměřením na cíle 

výzkumu. V teoretické části práce jsou obecně představeny vybrané teoretické modely 

popisující vztah státu a NNO. Na základě vymezení teoretického rámce vztahu státu a 

NNO je hlavní téma empirické části pojato v transakčním a komplementárním modelu. 

Dále se teoretická část práce věnuje financování sociálních služeb, stručné historii a 

současnému stavu procesu integrace Romů v České republice. Na úplném začátku cesty 

k vytyčenému cíli této diplomové práce a zodpovězení výzkumné otázky bylo důležité 

obecně se seznámit se základními dokumenty a legislativou, která v posledních letech 

zahrnuje opatření uplatňující se v integraci Romů v České republice.  Byla pro to 

zvolena technika studia dokumentů. Tyto informace jsou získány z literárních pramenů 

a internetových dokumentů. Kvůli počtu dostupných dokumentů, jejich kvalitě, a 

především ověření správnosti bude v empirické části přestoupeno k metodám 

kvalitativního výzkumu – sběr dat prostřednictvím polostandardizovaných rozhovorů 

doplněný o obsahovou analýzu dokumentů. 

 

3.1.1 Cíle práce 

Hlavním cílem práce je zhodnotit dopady přechodu financování sociálních služeb 

z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje na příkladu případové studie organizace 

Romodrom o. p.s. Cílem je tuto fázi přechodu popsat z pohledu vybrané NNO, a to 

v kontextu aktuálních zkušeností a praxe v oblasti integrace Romů v rámci nově 

nastavených interních pravidel Středočeského kraje. Cílem je následně navrhnout 

zefektivnění vztahu NNO a státu v oblasti systému financování působící na kvalitu 

poskytovaných sociálních služeb. 

Výsledky výzkumu mohou mít následně praktický význam, získané informace 

budou moci být využity ke zlepšení spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb a 

vládními institucemi. Případné zjištěné nedostatky a nevýhody plynoucí z popisované 

transformace mohou být v budoucnu reflektovány v rámci dalších legislativních změn, a 

to i na ostatní kraje v České republice.  
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3.1.2 Výzkumné otázky 

Hlavní otázka:  

Jakým způsobem nestátní nezisková organizace hodnotí změnu v přenosu 

financování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje 

v kontextu romské integrace? 

Zhodnocení nově vytvořených povinností plynoucích z přenosu a změny systému 

financování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje by mělo 

popsat dopady v rámci aktuálně poskytujících služeb v oblasti integrace Romů.  

Podotázky: 

Jaké výhody a nevýhody vidí NNO v přenosu financování sociálních služeb 

z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje? 

Zhodnocení kladů a záporů, plynoucích z této změny, může představovat 

výraznou pomoc ke zlepšení spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb a 

vládními institucemi. Případné zjištěné nedostatky a nevýhody plynoucí z popisované 

transformace mohou být v budoucnu reflektovány v rámci dalších legislativních změn, a 

to i na ostatní kraje v České republice, neboť právě neziskové organizace jsou 

nejdůležitější součástí při hledání nových řešení v otázkách romské integrace.  

Jaké činnosti v oblasti integrace Romů vybraná nezisková organizace 

realizuje díky změně financování sociálních služeb z MPSV na kraje? Je to v 

důsledku jejich vzájemné spolupráce? 

Odpověď by měla popsat současný stav procesu integrace Romů prostřednictvím 

registrovaných sociálních služeb poskytovaných vybranou NNO. Odpověď by měla 

zhodnotit samotnou činnost NNO v rámci integrace Romů prostřednictvím 

realizovaných projektů. Zachycení zkušeností dobré praxe po přechodu financování by 

mohlo zefektivnit vztah NNO a státu v oblasti systému financování působící na kvalitu 

poskytovaných sociálních služeb. Odpověď by měla popsat specifika spolupráce kraje a 

vybrané neziskové organizace, a to v důsledcích její aktuální činnosti a praxe. 
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3.1.3 Výzkumná strategie 

3.1.1.1 Případová studie 

Výzkumným designem použitým pro tuto práci je případová studie. Práce je 

případovou studií neziskové organizace Romodrom o. p. s. působící v oblasti sociálních 

služeb pro lidi, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo jsou postiženi 

nepříznivou životní situací. Původní myšlenkou založení organizace v roce 2001 byla 

pomoc lidem především romského etnika. Brzy však zjistili, že problematika sociálního 

vyloučení a sociální inkluze je mnohem širší téma, které se může týkat čím dál více 

obyvatel (Romodrom, o. p. s.). 

Mezi základní rozdělení případových studií patří typ studia organizací a institucí, 

kde se vyskytují různé vztahy a aktivity (Hendl 2016). Výzkum organizací (institucí) a 

jejich vnitřních procesů strategie umožňují podrobnou interpretaci veškerých faktorů 

vstupujících do případu. Další rozdělení dle Yin (2009) je děleno dle účelu. Pro tuto 

práci byla použita deskriptivní případová studie, která se snaží o kompletní popis 

zkoumaného jevu (Yin 2009). Výhoda tohoto přístupu je v důkladném prozkoumání 

jednoho vybraného případu, kterým dokážeme lépe porozumět jiným obdobným 

případům. Další výhodou je blízký vztah k reálnému životu, který je prostřednictvím 

případové studie zachycen. Případová studie může být prováděna jedním výzkumníkem, 

a proto nevyžaduje výzkumný tým. Nevýhodou tohoto přístupu může být obtížné 

zobecnění zjištěných výsledků nebo náchylnost subjektivního zkreslení výzkumníkem 

(Švaříček, Šeďová, 2007). 

 

3.1.1.2 Výběr případu 

Ke zkoumání lokální integrace Romů poslouží výběr případu neziskové 

organizace Romodrom o. p. s., která působí ve Středočeském kraji skrze realizované 

projekty, kde poskytovatelem dotace je právě Středočeský kraj. 

Pro strategii zvolení případu byl určen účelový výběr s cílem přinést do výzkumu 

pestrá data týkající se zkoumaného jevu. Z důvodu volby účelového výběru byla pro 

případ identifikována kritéria, která byla stanovena v souladu s cílem výzkumu a 

výzkumnými otázkami. V případové studii tento záměrný výběr zajistí, aby zkoumaný 

jev měl přesně ty charakteristiky, které k našemu výzkumu potřebujeme.  
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Dle těchto vymezených kritérií hledáme tzv. typický neboli reprezentativní případ. 

Pro výběr byla stanovena následující kritéria: 

a) Výběr organizace poskytující dlouhodobě registrované sociální služby s 

oprávněním poskytovat sociální služby dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních 

službách ve Středočeském kraji. 

b) Financování výše uvedených služeb ve Středočeském kraji dle kritéria a) 

prostřednictvím Středočeského kraje, před rokem 2015 financování služeb 

prostřednictvím MPSV.  

c) Nadregionální působení organizace v oblasti poskytovaných sociálních služeb. 

d) Poskytované sociální služby pro cílovou skupinu romského etnika. 

Zhodnocení kritérií pro výběr případu, představení případu: 

a) Prvním kritériem v rámci činnosti bylo mít vybrané organizace registrované 

sociální služby s oprávněním poskytovat sociální služby dle zákona č.108/2006 

Sb., o sociálních službách, které jsou realizovány ve Středočeském kraji. 

Obecným východiskem pro poskytnutí dotace uvedeným v metodice dotačního 

řízení Středočeského kraje je: „Dotaci lze poskytnout pouze na sociální službu, 

na kterou má poskytovatel oprávnění k poskytování (registraci) – § 78 a 

následující zákona o sociálních službách (Metodika dotačního řízení 

Středočeského kraje na rok 2018, Středočeský kraj, © 2019).“ Jedná se o rámec 

sítě sociálních služeb a to s i bez dotačního nároku. Služby, které spadají do 

rozvojové části sítě, mohou být bez automatického dotačního nároku, mohou jim 

být však na žádost vydána pověření k výkonu služeb obecného hospodářského 

zájmu (SOHZ), více vysvětleno v teoretické části práce – Síť sociálních služeb. 

Toto kritérium bylo ověřeno výpisem z veřejného Registru poskytovatelů 

sociálních služeb na webových stránkách http://iregistr.mpsv.cz pod rozšířeným 

vyhledáváním služby s uvedením názvu poskytovatele sociální služby. 

Výsledkem byli tři registrované sociální služby ve Středočeském kraji 

realizované organizací Romodrom o. p. s. ve zkoumaných letech v rozmezí 2012 

– 2017. Níže uvádím název služby s registračním číslem a popis jednotlivých 

služeb s návazností na ostatní kritéria (viz Příloha č. 1).  

 

 

http://iregistr.mpsv.cz/
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- Terénní programy (5489671) 

- služba je poskytována od 2. 10. 2006 – dosud (tj. 6/2019) 

- místo realizace: Slaný, Nymburk 

- Služba je dle zákona o sociálních službách řazena do služeb sociální prevence a 

dle ust. § 69 tohoto zákona mezi terénní programy. 

- Sociální rehabilitace (2017666) 

- služba je poskytována od 1. 7. 2006 – dosud (tj. 6/2019) 

- místo realizace: Slaný 

- Služba je dle zákona o sociálních službách řazena do služeb sociální prevence a 

dle ust. § 70 tohoto zákona mezi sociální rehabilitace. Služba je poskytována 

ambulantně. 

- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (7058421)  

- služba je poskytována od 1. 1. 2013 – dosud (tj. 6/2019) 

- místo realizace: Slaný, Nymburk 

- Služba je dle zákona o sociálních službách řazena do služeb sociální prevence a 

dle ust.. § 65 tohoto zákona je registrována jako sociálně aktivizační služba pro 

rodiny s dětmi. 

Důvod výběru kontextu zkoumání změny financování sociálních služeb ve 

Středočeském kraji byl čistě pragmatickou volbou. Výběr Středočeského kraje na tomto 

případu je zcela relevantní z důvodu největšího počtu registrovaných a poskytovaných 

sociálních služeb právě v tomto kraji. Organizace Romodrom o. p. s. aktuálně působí v 

pěti krajích České republiky prostřednictvím Terénního programu, který je předmětem 

výzkumu. Služby Sociální rehabilitace a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

jsou realizovány pouze ve Středočeském kraji - více v bodě c) kritérium 

nadregionálního působení. Dalším důvodem je, že bydlím a pracuji právě ve 

Středočeském kraji, takže výsledky zjištění mají pro mě osobní charakter.  

Dalším kontextem zkoumaného jevu je integrace Romů a je možné, že právě ve 

Středočeském kraji nejsou tak výrazné sociální problémy jako v krajích ostatních. 

Nicméně cíl práce je zaměřen především na zhodnocení fáze přechodu financování 

sociálních služeb z MPSV na kraje a cílem je popsat tak z pohledu vybrané NNO 

kontext aktuálních zkušeností a praxe v oblasti integrace Romů v rámci nově 

nastavených interních pravidel Středočeského kraje. 
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b) Druhým a zároveň hlavním kritériem bylo financování výše uvedených služeb 

(kritérium je uvedeno jako druhé z důvodu návaznosti na výše popsané služby) 

ve Středočeském kraji do roku 2014 skrze Ministerstvo práce a sociálních věcí, 

od roku 2015 s následným financováním sociálních služeb prostřednictvím 

Středočeského kraje. Od 1. 1. 2015 došlo k přechodu financování sociálních 

služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje (dále jen MPSV). Do roku 

2015 probíhalo financování z veřejných rozpočtů prostřednictvím komise přímo 

na MPSV na základě podaných žádostí o dotaci konkrétním poskytovatelem 

sociální služby. Aktuálně je dle Ustanovení § 101a zákona č. 108/2006 Sb. 

krajům poskytována z MPSV účelově určená dotace na financování sociálních 

služeb (108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách, § 101a, 2017). Pro ukotvení 

tohoto kritéria v rámci výběru případu posloužila analýza výročních zpráv 

s uvedenými zdroji financování jednotlivých registrovaných sociálních služeb. 

Níže uvedená tabulka hodnotí toto kritérium v časovém horizontu let 2012 – 

2017. Důvod výběru chronologického rámce v rozmezí let 2012 – 2017 je 

takový, že účetní závěrku a výroční zprávu vybraná organizace má povinnost 

zveřejňovat do 30 dní od jejího schválení příslušným orgánem (auditorem – 

povinný audit). – tj. do 31. 7. 2019 – nejsou tedy pro rok 2018 data podložena 

žádnými dokumenty ze strany vybrané NNO. Chronologický rámec se tedy 

opírá o tato data a je ukotven 3 roky před a 3 roky po změně financování 

sociálních služeb. Pro zjištění zdroje financování sloužila analýza výročních 

zpráv s ověřením údajů s doloženými oficiálními dokumenty ze strany vybrané 

organizace. Rok 2012 byl ověřen pouze ve výroční zprávě s tím, že Sociálně 

aktivizační služba pro rodiny s dětmi (7058421) byla poskytována až od 1. 1. 

2013. Pro roky 2013 a 2014 byly údaje z výroční zprávy podložené 

Rozhodnutím Ministerstva práce a sociálních věcí – odbor sociálních služeb a 

sociální práce o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu.  

Údaje z let 2015 – 2017 byly ověřeny na doložené Veřejnoprávní smlouvy se 

Středočeským krajem, coby poskytovatele, o poskytnutí dotace nebo příspěvku 

pro poskytovatele sociálních služeb a příslušnými dodatky s uvedením 

dofinancování konkrétních služeb. 

Od října 2016 jsou Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

(7058421) podporované z projektové dotace ESF OPZ Středočeského kraje. Viz 

analýza dokumentu Veřejnoprávní smlouvy k poskytnutí finanční podpory 
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v rámci projektu „Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském 

kraji financovaného z Operačního programu zaměstnanost na poskytování 

sociálních služeb,“ kde je poskytovatel finanční dotace také Středočeský kraj, 

proto je uveden v letech 2016 a 2017 u této služby jako zdroj financování – 

poznámka pod písmenem b).  

Dále jsem v níže uvedené tabulce uvedla z roku 2017 dotaci na Terénní 

programy a Sociální rehabilitaci na sociální služby/resp. kapacity, které získají 

finanční podporu ESF OPZ v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně 

vyloučeným lokalitám (KPSVL). Tento údaj jsem uvedla pouze za rok 2017, 

jelikož jsem měla smlouvy k těmto dotacím z OPZ pouze za tento rok, více 

uvádím také v další kapitole u Sítě sociálních služeb. 

 

- Terénní programy (5489671) 

MPSV STŘEDOČESKÝ KRAJ 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 176 000,- 847 000,- 3 348 000,- 3 690 400,- 3 655 000,- 2 490 700,- 

c)_1 422 700,- 

 

- Sociální rehabilitace (2017666) 

MPSV STŘEDOČESKÝ KRAJ 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

2 425 000,- 1 630 000,- 2517 000,- 2 899 600 3 103 700,- 1 198 700,- 

c) 1 917 000,- 
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- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (7058421)  

MPSV STŘEDOČESKÝ KRAJ 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

a) 192 000,- 1 204 000,- 1 387 000,- 1 317 600,- 

b) 384 900,- 

b) 1548 700,- 

Tabulka 3: Přehled výše dotací na registrované sociální služby ve Středočeském kraji 

Poznámky k tabulce: 

a)Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (7058421) je poskytována od 1. 1. 2013 

b)služby/resp. kapacity, které jsou od října 2016 podporované z projektové dotace ESF OPZ 

Středočeského kraje. Z projektové dotace Středočeského kraje budou služby financovány až do konce 

roku 2019. Služba je také zahrnuta do Základní sítě sociálních služeb SČK 

c) služby/resp. kapacity, které získají finanční podporu ESF OPZ v rámci Koordinovaného přístupu k 

sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL). 

 

c) Dalším kritériem bylo nadregionální působení vybrané organizace v oblasti 

poskytovaných sociálních služeb. Toto kritérium bylo zvoleno z důvodu 

obsáhlejšího pohledu na problematiku změny financování sociálních služeb ve 

Středočeském kraji, kde díky zkušenostem z praxe s ostatními kraji v České 

republice je možné porovnat různé aspekty týkající se zkoumaného jevu ve 

Středočeském kraji. Organizace Romodrom o. p. s. aktuálně působí v pěti 

krajích České republiky prostřednictvím Terénního programu, který je 

předmětem výzkumu. Služby Sociální rehabilitace a Sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi jsou realizovány pouze ve Středočeském kraji. Na svých 

webových stránkách má organizace v úvodním představení uvedeny jednotlivé 

kraje, které po rozkliknuti představí návštěvníkovi jednotlivé sociální služby a 

programy realizované v jednotlivých krajích.  Další nabídka je z opačného 

pohledu, kdy si návštěvník může vybrat jednotlivé sociální služby, které mu 

představí následně jednotlivé kraje působení. 
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- Terénní programy – působení: 

- Středočeský, Liberecký, Pardubický, Moravskoslezský a Jihomoravský kraj 

 

d) Posledním kritériem bylo, pro zasazení kontextu zaměření diplomové práce na 

integraci Romů, aby poskytované sociální služby byly primárně pro cílovou 

skupinu romského etnika. Pro ověření této skutečnosti posloužil opět výpis 

z registru sociálních služeb, kde je uvedeno, že cílová skupina klientů patří u 

všech tří registrovaných sociálních služeb ve Středočeském kraji k (Registr 

poskytovatelům sociálních služeb, © 2006-2019 OKsystem s.r.o.):  

- osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový 

způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, etnické menšiny  

Na svých webových stránkách dále vybraná organizace uvádí v úvodu své 

zaměření působení (Romodrom, 2019): „Romodrom o. p. s. poskytuje sociální služby a 

nabízí vzdělávací programy lidem, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, nebo se 

ocitli v nepříznivé životní situaci. Romodrom byl založen jako občanské sdružení v roce 

2001 s cílem pomoci zejména lidem romského etnika. Brzy jsme však zjistili, že téma 

sociálního vyloučení je mnohem širším problémem a týká se čím dál větší skupiny 

obyvatel.“ 

Tato skutečnost byla dále ověřena ve stanovách organizace, které jsou zveřejněny 

ve Sbírce listin na www.justice.cz. Ze zakladatelských dokumentů vyplývá tento obecný 

popis poskytovaných sociálních služeb (Stanovy Romodrom o. p. s., 2010): 

 

- Terénní programy (5489671) 

„Smyslem terénního programu je kontaktování osob od 18 let věku, které 

žijí převážně ve vyloučených komunitách nebo jsou ohroženi společensky 

nežádoucími jevy. Těmto osobám je poskytnuta potřebná pomoc a podpora při 

řešení jejich nepříznivého sociálního stavu, a to prostřednictvím informací, rad, 

aktivní pomoci a doprovodu. Služba je poskytována v přirozeném prostředí 

uživatelů, tedy v terénu, domácnosti i v kanceláři terénního programu.“ 

¨ 

 

 

http://www.oksystem.cz/
http://www.justice.cz/
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- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (7058421)  

„Posláním sociálně aktivizační služby je nabízet pomoc rodinám 

z vyloučených lokalit prostřednictvím motivace rodin, aby se aktivně podílely na 

řešení své tíživé situace. Základem poskytování sociální služby je práce 

s rodinou jako uceleným systémem.“ 

 

- Sociální rehabilitace (2017666) 

„Posláním sociální rehabilitace je podpořit cílovou skupinu v získání či 

obnovení pracovních a sociálních dovedností nezbytných pro zvýšení 

pravděpodobnosti úspěšného návratu na otevřený trh práce.“ 

 

Výběr respondentů včetně zvolených kritérií pro výběr je uveden v podkapitole 

Metody sběru dat – strategie analýzy rozhovorů. 

 

3.1.4 Technika sběru dat 

U případové studie je vhodné pro ucelenost zkoumaného problému využívat více 

zdrojů a metod sběru dat, které dokáží zefektivnit ucelené porozumění zkoumaného 

problému. Důležitost využití více metod sběru dat je především z důvodu usilování o 

právě toto holistické porozumění, dále z důvodu posílení důvěryhodnosti předložených 

dat a zjištění (Baxter a Jack, 2008). V rámci případové studie jako metody 

kvalitativního výzkumu rozlišujeme pro účely zdrojů sběru dat: dokumenty, rozhovory, 

archivní záznamy, přímé pozorování, zúčastněné pozorování a fyzické předměty (Yin, 

2009). U případové studie v rámci této diplomové práce jsou využity první dvě uvedené 

metody sběru dat, konkrétně analýza dokumentů a polostrukturované rozhovory. Pro 

tento výzkum je důležité sebrat taková data, která nám případ popíší v uceleném 

pohledu včetně všech kontextů zaměření. Pro doplnění je důležité zmínit, že jsem sama 

v této organizaci 2 roky pracovala jako samostatná účetní, takže pro porozumění 

celkovému procesu a utvoření si celkového názoru na problematiku, je moje osobní 

zkušenost v tomto výzkumu nepostradatelným článkem.  
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3.1.1.3 Strategie a analýza rozhovorů 

- Výběr respondentů 

Zhodnocení níže uvedených zvolených kritérií pro výběr respondentů je vždy 

uveden na závěr každého kritéria. 

 Prvním kritériem pro výběr respondentů byla dlouhodobá návaznost 

zaměstnaneckého poměru, tedy působení v pracovním poměru ve vybrané 

organizaci minimálně v letech 2012 – 2017. Všichni respondenti tuto podmínku 

splňují.  

 Druhým kritériem pro výběr respondentů byla návaznost na pracovní a 

personální působení minimálně ve Středočeském kraji. Klíčový rozhovor pro 

zachycení pohledu a srovnání problematiky i s jinými kraji byl s ředitelem 

organizace, který je zainteresován ve všech krajích působení organizace. Všichni 

respondenti tuto podmínku splňují. 

 

Níže uvedené označení respondentů je dále v zájmu diskrétnosti použito v textu 

této diplomové práce. Toto označení je určeno pomocí názvu jejich pracovních pozic 

v rámci organizační struktury organizace: 

- Metodik kvality sociálních služeb: datum e-mailové korespondence – 12. 3. 

2018 

- Finanční manažer: datum realizace rozhovoru – 5. 4. 2019, osobní setkání 

- Personalista: datum realizace rozhovoru - 26. 4. 2019, osobní setkání 

- Sociální pracovník 1: datum realizace rozhovoru – 26. 4. 2019, osobní setkání 

- Sociální pracovník 2: datum realizace rozhovoru - 26. 4. 2019, telefonický 

rozhovor 

- Ředitel organizace: datum realizace rozhovoru 10. 5. 2019, osobní setkání 
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- Strategie rozhovorů 

V empirické části práce bylo přestoupeno k metodám kvalitativního výzkumu – 

sběr dat prostřednictvím polostandardizovaných rozhovorů. Před realizací těchto 

rozhovorů došlo k e-mailové korespondenci s metodikem kvality sociálních služeb za 

účelem pochopení celkového procesu aktuální realizace sociálních služeb ve vybrané 

organizaci. Cílem tohoto kontaktu bylo získat přehled o nejdůležitějších aspektech 

kolem otázky týkající se sociálních služeb samotných. Na základě odpovědí od 

metodika kvality sociálních služeb jsem došla k prvním podnětům týkajících se témat, 

jako jsou služby obecného hospodářského zájmu, síť poskytovatelů sociálních služeb, 

krátkodobé a střednědobé plány, vyrovnávací platba či pověření k výkonu sociálních 

služeb. Z vybrané NNO byl pro rozhovor s osobním setkáním zvolen finanční manažer, 

sociální pracovník a ředitel organizace. Každý z těchto respondentů je schopen 

obsáhnout vždy jiným pohledem zaměření výzkumného problému a cíl práce a 

navzájem se doplňovat. Méně obsáhlé rozhovory, které sloužily pro doplnění získaných 

zjištění, byly realizovány s personalistou organizace a druhým sociálním pracovníkem 

(telefonický rozhovor).  

Časový harmonogram realizace rozhovorů byl naplánován předem dle 

předpokladů charakteru respondentů, neboť každý z těchto respondentů je schopen 

obsáhnout vždy jiným pohledem zaměření výzkumného problému a cíl práce, navzájem 

se tak doplňovat. Více o důležitosti transparentního odůvodnění výběru účastníků pro 

zajištění kvality výzkumu uvádím v kapitole Zjištění důvěryhodnosti výzkumu – kvalita 

výzkumu. 

Všechny rozhovory byly polostrukturované, kdy část otázek byla pevně dána a 

část se utvářela spontánně z podnětů vyplývajících v průběhu rozhovoru, sloužily k 

doplnění určitých informací a nejasností (Příloha 2). Ze všech rozhovorů byl pořízen 

audiozáznam, o souhlas s nahráváním byli respondenti s předstihem požádáni. Pořízení 

audio záznamu je vhodnou volbou pro interpretaci dat, protože dává možnost se k 

datům neustále vracet a pořídit tak jejich přesný přepis (Yin, 2009). V rámci etického 

kodexu byli všichni účastníci výzkumu před samotným zahájením rozhovoru řádně 

informováni o skutečnostech přístupu k získaným informacím, jak s těmito daty bude 

pracováno. Všichni respondenti poskytli před zahájením rozhovoru ústní souhlas, který 

byl mimo audiozáznam. 
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- Analýza rozhovorů  

Pro práci se získanými daty z polostrukturovaných rozhovorů byla využita metoda 

otevřeného kódování. K datům jsem přistupovala objektivně a bez předchozích úsudků 

a předpojatosti. Označila jsem jednotlivé úseky textu s informacemi ve vztahu 

k výzkumným otázkám, ty jsem označila a vhodně pojmenovala – přiřadila jsem jim 

kódy. Na začátku analýzy jsem vybrala důležité a významné kódy, ke kterým se 

vztahují další kódy, které je rozvíjí. Následně jsem zvolené kódy třídila, porovnávala 

(některé kódy jsou stejné pro danou vlastnost) – kódy jsem sumarizovala. Kódy byly 

spojovány do kategorií na základě jejich souvisejících vazeb. Někdy kategorie vzejdou 

z kódu, z jiných kódů se stanou podkategorie, vlastnosti, dimenze. Vybrala jsem 

nejvýznamnější kategorie a pojmenovala je výstižným názvem.  

V další fázi bylo využito axiální kódování jako pomůcka pro třídění dat. Cílem 

axiálního kódování je vytváření vazeb mezi kategoriemi a subkategoriemi. Jak uvádí 

Švaříček a Šeďová (2007), axiální kódování umožňuje sledovat fáze, jako jsou (A) Příčinné 

podmínky => (B) Jev => (C) Kontext => (D) Intervenující podmínky => (E) Strategie 

jednání a interakce => (F) následky. Za tímto účelem se používá tzv. paradigmatický model. 

V tomto kroku byla sledována dynamika procesu, přičemž jednotlivé kategorie byly řazeny 

do těchto fází.  

Kategorie jsou pojmenovány vlastním označením, v kapitole výsledků zjištění 

jsou tyto kategorie uvedeny jako tematické kapitoly. Takto vzniklé kategorie byly 

zapsány do paradigmatického modelu.  

V rámci výzkumu bylo nejprve provedeno otevřené kódování a kategorizace. 

Takto vzniklé kategorie byly zapsány do paradigmatického modelu, jednotlivé kategorie 

vzešlé z otevřeného kódování jsem přiřadila k jednotlivým položkám paradigmatického 

modelu. Přínosem při tvorbě paradigmatického modelu bylo ujasnit si a utřídit již 

zanalyzovaná data a orientovat se k další analýze interpretaci zpracovaných dat. 

Paradigmatický model je složen z šesti částí, které jsou v logické návaznosti určených 

vybraných kategorií a jejich vzájemných vztahů. Axiální kódování je pomůckou pro 

třídění dat, nikoliv jako model výkladu a interpretace zkoumaného jevu (Švaříček, 

Šeďová, 2007). 
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Příčinné 

podmínky 

Jev Kontext Intervenující 

podmínky 

Strategie 

jednání a 

interakce 

Následky 

Metodika a 

pravidla 

Práce 

s klientem 

Participace 

Romů 

Analýza 

potřeb 

Spolupráce 

NNO  a kraje 

Stabilizace 

služeb a 

organizace 

Tabulka 4: Paradigmatický model 

Způsob naplnění paradigmatického modelu byl cirkulární. Použití 

paradigmatického modelu umožnilo vystihnout základní analytickou linii a seskupit 

jednotlivé kategorie a subkategorie a jejich dimenze mezi sebou navzájem. Zároveň byl 

tento model použit jako rámec pro popis a interpretaci výsledných dat do výsledného 

textu.  

Poslední fází bylo selektivní kódování, kdy jsou zvolené kategorie znovu 

uspořádány a přeskupovány. Názvy jednotlivých částí paradigmatického modelu 

odpovídají jednotlivým kapitolám v interpretovaných výsledcích výzkumu. V této fázi 

byl paradigmatický model nahrazen modelem kauzálním, ve kterém byla identifikována 

centrální kategorie odpovídající v paradigramickém modelu části jevu – práce s 

klientem (Švaříček, Šeďová, 2007). Kolem této centrální kategorie Práce s klientem byl 

organizován výsledný analytický příběh, kde byly seskupeny jednotlivé vztahy mezi 

kategoriemi, dimenzemi a vlastnostmi. 

Z důvodu smysluplnosti a vzhledu analýzy jsou transkripce a citace rozhovorů ve 

výsledcích výzkumu upraveny do spisovné češtiny. Smysl výpovědí však zůstává plně 

zachován.  

 

3.1.1.4 Strategie a obsahová analýza dokumentů  

Dokumenty využité v rámci analýzy byly významné zejména k doplnění a 

upřesnění vývoje a popisu činnosti organizace a realizovaných sociálních služeb. Jak 

uvádí Yin (2009), v případové studii pomáhají dokumenty doplňovat a rozšiřovat data 
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získaná z jiných zdrojů. Význam dokumentů byl především v doplnění k již zjištěným 

datům z polostrukturovaných rozhovorů se zaměstnanci organizace. Dokumenty byly 

sbírány a následně analyzovány v průběhu výzkumu, protože jistá tvrzení bylo vždy 

důležité podložit i jinými fakty, kterými se tato data zdála být jako relevantní. 

V souladu s kritériem b) pro výběr případu bylo důležité držet se časového rámce pro 

výzkum, a to 3 roky před a 3 roky po změně financování sociálních služeb, a tím 

spojený i výběr jednotlivých dokumentů. Primární analýzu získaných dokumentů jsem 

udělala již před prvními rozhovory, aby bylo možné případné nejasnosti v kontextu 

dotazování dovysvětlit a dát do souvislosti s výpověďmi respondentů.   

Obsahová analýza dokumentů je procedura, která prozkoumává, nebo hodnotí 

dokumenty a materiál, a to jak v tištěné, tak elektronické podobě, které jsou primárně 

určené pro jiný účel než je výzkum (Bowen, 2009).  Pro obsahovou analýzu dokumentů 

byly využity veřejně dostupné dokumenty, jako jsou výroční zprávy (2012 – 2017), 

Stanovy a webové stránky organizace. Dále byly využity již neveřejné dokumenty, které 

jsem si s prosbou vyžádala od organizace k doložení. Jednalo se konkrétně o 

Rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí – odbor sociálních služeb a sociální 

práce o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro roky 2013 a 

2014 na dotaci pro sociální služby pouze ve Středočeském kraji. Pro roky 2015 – 2017 

byly doloženy Smlouvy se Středočeským krajem, o poskytnutí dotace nebo příspěvku 

pro poskytovatele sociálních služeb včetně příslušných dodatků s uvedením 

dofinancování konkrétních služeb. Dle potřebnosti jsem průběžně žádala organizaci o 

doložení dalších oficiálních dokumentů pro případné porovnání s jinými kraji. 

Kromě dokumentů získaných od organizace byly pro výzkum dále využity 

dokumenty veřejné správy a to konkrétně Středočeského kraje. Šlo o Strategické 

dokumenty a také webové stránky Středočeského kraje. Při obsahové analýze 

dokumentů jsem se snažila zohlednit to, k jakému účelu dokumenty slouží a na základě 

výsledků a zjištění kriticky jejich obsah zhodnotit. Příkladem je výroční zpráva, které 

slouží jako nástroj marketingové komunikace směrem k veřejnosti. 
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3.1.5 Zjištění důvěryhodnosti výzkumu – kvalita výzkumu  

Jak uvádí Yin (2009), pro zajištění kvality případové studie je zásadní datová 

triangulace, kdy je využito v rámci výzkumu více zdrojů dat. Dle Švaříčka a Šeďové 

(2007) tato datová triangulace prohlubuje zjištění a přispívá ke komplexnímu rozsahu 

výzkumu z různých pohledů. V této diplomové práci bylo pracováno s daty 

z polostrukturovaných rozhovorů a oficiálních dokumentů. Triangulací je v tomto 

případě zdroj dat s více různými typy aktérů vybrané pro rozhovor a dokumenty 

nabízející různé úhly pohledu na studovaný fenomén. Na téma práce vymezené ve 

výzkumných otázkách je díky tomuto přístupu nahlíženo z různých úhlů pohledu, kde 

ani jeden z pohledů nemůžeme považovat za 100% odraz reality. Ale jako na celek 

těchto dat lze nahlížet komplexně, neboť nám vytváří obraz, který se realitě blíží. 

Podle Švaříčka a Šeďové (2007) je pro zajištění kvality výzkumu důležitý zřetelně 

odůvodněný výběr účastníků. Výběr respondentů primárně vycházel z kritéria 

dlouhodobé návaznosti zaměstnaneckého poměru, tedy působení v pracovním poměru 

ve vybrané organizaci minimálně v letech 2012 – 2017. Toto kritérium mělo za cíl 

zajistit předpoklad dlouhodobé pohledu na výzkumný problém. První rozhovor byl 

uskutečněn s finančním manažerem poskytovaných sociálních služeb ve Středočeském 

kraji vybranou neziskovou organizací Romodrom o. p. s.: terénní programy, sociální 

rehabilitace, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Finanční manažer je 

nejblíže ke zdroji informací týkajících se změny financování sociálních služeb, neboť 

při financování každé služby stojí od začátku do konce. Komunikuje s donory, naplňuje 

rozpočet, dohlíží na čerpání dotace včetně jejího následného vyúčtování. Skrze 

rozhovor s finančním manažerem bylo důležité zmapovat hlavní body týkající se 

problematiky změny financování. S obdobným účelem byl realizován následující 

rozhovor s personalistou organizace. Reflexi z těchto rozhovorů byly dále použity pro 

rozhovory se dvěma sociálními pracovnicemi, které měly sloužit jako podněty pro 

odkrytí souvislostí v kontextu sociálních služeb v oblasti integrace Romů. Pro 

komplexní porozumění vývoje organizace v oblasti působení služeb na integraci Romů 

byl uskutečněn poslední rozhovor s ředitelem organizace. Vzhledem k tomu, že ředitel 

organizace spolupracuje s vedoucími registrovaných sociálních služeb v jednotlivých 

krajích, kde působí tato organizace, přinesl cenný náhled na komparaci různých aspektů 

z pohledu jiných krajů s příklady z praxe. Ředitel organizace je nejdéle působící 
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zaměstnanec organizace, což pro výzkum znamenalo získat data o vývoji vztahu 

neziskové organizace a vládních institucí a o vývoji organizace jako takové. 

Přímé citace z dat těchto rozhovorů s respondenty jsou využity v celé části 

výsledků výzkumu, cílem těchto citací bylo nejen zvýšit důvěryhodnost celého textu, 

ale sloužily pro názornou ukázku interpretací s návazností na porozumění uvedeného 

textu. Z důvodu smysluplnosti a vzhledu analýzy jsou doslovné transkripce z přepisu 

audio záznamů a citace rozhovorů ve výsledcích výzkumu upraveny do spisovné 

češtiny. Smysl výpovědí však zůstává plně zachován. Spolehlivost výzkumu byla 

zajištěna díky konzistenci otázek pokládaných v rámci polostrukturovaných rozhovorů, 

kdy je část otázek pevně dána a část se utváří během něj k doplnění určitých informací a 

nejasností. Otázky připravené pro rozhovory jsou uvedeny jako Příloha č. 2.  

Výhodou pro výzkum bylo dosavadní zveřejňování dokumentů organizace ve 

veřejném rejstříku a na webových stránkách. Význam dokumentů byl především 

v doplnění k již zjištěným datům z polostrukturovaných rozhovorů se zaměstnanci 

organizace. Dokumenty byly sbírány a následně analyzovány v průběhu výzkumu, 

protože jistá tvrzení bylo vždy důležité podložit i jinými fakty. 

Při zjišťování důvěryhodnosti a kvality výzkumu je důležité uvést rovněž 

potenciální limity výzkumu. Ve vybrané organizaci jsem 2 roky pracovala jako 

samostatná účetní, takže pro porozumění celkovému procesu a utvoření si celkového 

názoru na problematiku, je moje osobní zkušenost v tomto výzkumu nepostradatelným 

článkem. Moje vlastní zkušenosti v tomto ohledu sloužily jako zdroj pro předchozí 

porozumění terénu. Tato osobní reflexe byla na jedné straně z toho důvodu velkým 

plusem, protože mi terén dokázala otevřít, ale zároveň může být i mínusem, protože 

může dojít ke sdílení předsudků a vnímání světa s účastníky výzkumu. K datům jsem 

přistupovala ale objektivně a bez předchozích úsudků a předpojatosti. 

Dalším potencionálním limitem výzkumu je zaměření případové studie na 

problém integrace Romů pouze z perspektivy vybrané neziskové organizace. Dopad 

změny financování sociálních služeb na integraci Romů by mohl být z pohledu samotné 

etnické menšiny a z perspektivy veřejné správy odlišný.  
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3.1.6 Etické otázky 

Mezi základní principy dodržované v rámci etického kodexu patří dle Švaříčka a 

Šeďové (2007) například poučený souhlas se seznámením respondentů se zapojením do 

výzkumu, dále důvěrnost ze strany výzkumníka ochránit soukromí účastníků výzkumu a 

v neposlední řadě umožnit zpřístupnění práce účastníkům výzkumu s možným zpětným 

zasláním výsledné práce. Před samotnou realizací rozhovorů byl respondentům zaslán 

stručný popis tématu a zaměření mé diplomové práce. Při osobním setkání 

s respondenty před zahájením rozhovoru byli v rámci etického kodexu všichni účastníci 

výzkumu řádně informováni o skutečnostech přístupu k získaným informacím, a jak 

s těmito daty bude pracováno. Všichni respondenti poskytli před zahájením rozhovoru 

ústní souhlas, který byl mimo audiozáznam. Označení respondentů bylo ve výzkumné 

části dále v zájmu diskrétnosti použito jako označení jejich pracovních pozic v rámci 

organizační struktury organizace.  

 

 

3.2 Výsledky výzkumu  

V této části jsou předložena zjištění, ke kterým jsem ve výzkumu došla. Získaná 

zjištění jsou rozdělena do tematických kapitol, které se vztahují k zjištěným oblastem 

v rámci nastaveného cíle výzkumu a vytyčeným výzkumným otázkám. Jednotlivé 

tematické kapitoly jsou podloženy daty z rozhovorů a relevantními daty z analýzy 

dokumentů.   

3.2.1 Metodika a pravidla 

Jednotlivé body podmínek a pravidel Středočeského kraje plynoucí pro organizaci 

po změně financování mohou mít výsledný vliv na integraci Romů v podobě specifik 

práce s klientem z cílové skupiny. Podoba nově nastavených metodik a pravidel 

jednotlivých krajů vyvolají určitou variantu základního jevu práce s klientem. Práce 

s klientem z cílové skupiny Romů a samotná činnost organizace je podmíněna právě 

nově nastavenými principy a pravidly Středočeského kraje na podporu poskytování 

sociálních služeb. Metodika a pravidla Středočeského kraje může ovlivňovat různé 

oblasti působení organizace skrze realizované sociální služby. Dřívější způsob 

stanovení metodiky přes MPSV vnímala organizace jako možnost mít volnější přístup 

ke své činnosti a k realizaci jednotlivých sociálních služeb. Po změně financování  
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a přechodu jednotlivých specifických metodik na jednotlivé kraje působí na organizaci 

více zavázaně k jejich výkonu v souladu s těmito pravidly. 

Ředitel: „(…)když bylo MPSV, tedy jeden řídící orgán, existovala jedna metodika, teď v 

podstatě máme 14 metodik. (…) například délka intervence nebo ten způsob vlastní 

práce a tak dále. (…).“ 

Finanční manažer: „Předtím ty projekty byly nastavené tak, že organizace měla nějaký 

projekt či realizovanou službu, kterou organizace po celou dobu průběhu řídila sama, 

(…) a nyní jsou ty služby poskytované na základě té metodiky, kterou kraj vypracoval a 

nabídl, takže už tam není taková volnost v té realizaci služeb.“ 

Ve vytvoření nových metodik v rámci jednotlivých krajů vidí ředitel organizace 

jistá úskalí, která dokládají níže uvedená fakta. Sám by navrhoval, aby byla vytvořena 

jednotná metodika pro všechny kraje společná, to by nejspíš znamenalo, že by se její 

vytvoření vrátilo opět o krok výše a centralizovalo by se u MPSV, které by jednotnou 

metodiku krajům vytvářelo.  

Ředitel: „Nejednotnost vlastně těch metodik je úplně jako potom vlastně šílená, takže za 

mě jako potom, co se týče těch metodik, tak by se to mělo vrátit pod jeden orgán a mělo 

by to být společné.“ 

3.2.1.1 Intervence a kontakt s klientem 

Nejdůležitějším ukazatelem mající vliv na práci s klientem, který uváděli 

respondenti, byla tzv. intervence a kontakt, což znamená časový kontakt s klientem, u 

kterého se řeší nějaký problém.  

Kontakt může mít sociální pracovník se zájemcem o službu, což obnáší jeho 

informování o službách, které mu pracovník může v rámci výkonu své práce 

poskytnout. Druhým typem kontaktu se zájemcem je situace, kdy zájemce při prvním 

kontaktu definuje svoji zakázku, která však není předmětem řešení této konkrétní 

sociální služby (pracovník zájemci předává informaci o institucích následné péče) - 

nedojde tedy ke kontraktování spolupráce a přeměny zájemce v uživatele sociální 

služby. Další je kontakt již s uživatelem sociální služby, čímž se rozumí taková 

interakce, při které uživateli poskytuje pracovník službu v povrchnější rovině, například 

rekapitulace, co je ve spolupráci nového, poskytnutí základního informačního servisu, 
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doporučení instituce návazné péče atd. Uživatel nemusí v komunikaci vyjadřovat svoje 

stanoviska, postoje, přemýšlet o své situaci, analyzovat ji apod. c) Kontakt může 

proběhnout při osobním („face to face“) jednání pracovníka s uživatelem, ale i jinou 

formou: telefonicky, prostřednictvím e-mailu atd.  

Pokud je sociální pracovník s uživatelem sociální služby v takové interakci, kdy 

uživatel sociální služby zaujímá stanoviska, rozhoduje se, přemýšlí, spoluvytváří a 

plánuje, pak se jedná o intervenci. Tento typ interakce vede ke kvalitativním posunům 

při řešení uživatelovy zakázky.  Pod pojem intervence zahrnujeme všechny poskytované 

sociální služby, tedy všechny úkony spojené s naplňování obsahů paragrafů 

realizovaných sociálních služeb v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a v 

prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb.  

Vlivem rozdílných metodik v rámci vykazování a naplňování této intervence a 

kontaktu s klientem, může docházet k úmyslnému zkreslování skutečně provedené a 

vykázané práce. Tímto vlivem pak může docházet k tomu, že organizace odmítne 

s klientem provádět nějaké úkony, které by byli na úkor času nezahrnutého do této 

zmíněné intervence. Příkladem mohou být časové dojezdy za klientem jak městskou 

hromadnou dopravou, tak osobním automobilem, kdy se v některých krajích nemusí do 

práce s klientem vůbec započítávat. Další rozdílnosti v krajích jsou například 

v započítávání práce na klientské složce či porada s metodikem kvality sociálních 

služeb. Sociální pracovník tak může být subjektivně ovlivněn u výběru klienta, který se 

mu může zdát z tohoto hlediska naplňování ukazatele neefektivní. Sám ředitel 

organizace si uvědomuje vliv na omezené plánování práce s klientem, kdy by 

v některých případech klient potřeboval individuálnější přístup zaměřený na vyřešení 

základních problémů, které navazují na problémy další. Délka intervence je závislá na 

typu služby. Odborné sociální poradenství má jiný poměr než základní terénní program 

a sociální rehabilitace.  

Ředitel: (…)„ono to pak může jako v kvantitě vypadat, že třeba Liberec vykáže větší 

počet práce s tím klientem, ale je to za cenu kvality. A když musíte prostě naplňovat 

práci na 90%,,tak prostě to musíte švihat jako Baťa cvičky a tam není prostor na to 

prostě nějakým způsobem jít do hloubky. Jo,takže to jsou většinou jednorázovky a prostě 

ty se plní.“ 
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Ředitel: (…)“ tam jsou věci, které by se měly řešit asi jako dřív, (…) jestli se něco 

nebude dělat s tím gamblingem, protože pak je jasný, že jakýkoliv objem peněz stejně 

přijde vniveč a tak dále. (…) že nám to jako na sebe nějak jako navazuje (…).“ 

Ve Středočeském kraji je dle slov ředitele tato intervence v porovnání s ostatními 

kraji „zlatý střed“. Sám uvedl, že si pamatuje pouze extrémnější případy jako například 

v Libereckém kraji. Porovnat jednotlivé metodiky, konkrétně pravidla vykazování 

intervence, není v rámci této práce již relevantní. Nicméně pro srovnání uvádím příklad 

pro terénní služby registrované v kraji Středočeském, Jihomoravském a Libereckém. 

Skutečná čísla vykázaná v rámci této kapacity jsou uvedena v další podkapitole 

Vykazování. Důležité je tedy zmínit, že tento problém nastává především po přechodu 

financování sociálních služeb z MPSV na kraje obecně, v některých krajích s vlivem 

v menší míře, v některém ve větší. Jak již bylo uvedeno výše, dle slov finančního 

manažera byla metodika a práce s klientem při financování sociálních služeb 

prostřednictvím MPSV výrazně volnější.  

 

 

Tabulka 5:  

Kontakt a intervence 

registrovaných 

služeb Terénního 

programu ve třech 

krajích 

Zdroj: vlastní 

zpracování dle 

Registru 

poskytovatelů 

sociálních služeb 

(Registr poskytovatelů 

sociálních služeb, © 

2006-2019 OKsystem 

s.r.o.) 

http://www.oksystem.cz/
http://www.oksystem.cz/
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Pro vysvětlení výše uvedených intervencí a kontaktů jsem si od organizace zpětně 

vyžádala Metodický pokyn k výkonu sociálních služeb, což je interním dokumentem 

vytvořeným organizací (kompetentním pracovníkem). 

„Vykazování kontaktu: Pro potřeby výkaznictví bývá donory často stanovena 

časová dotace kontaktu 10 minut. Z hlediska kvality poskytované služby není časová 

dotace důležitá – důležitá hranice je ta, že se v kontaktu odehrává povrchnější 

spolupráce (viz definice kontaktu výše). Jeden kontakt je jeden kontakt, i kdyby trval 

půl hodiny (například v situaci, kdy je uživatel služby bezhraniční a pracovník ho 

obtížně koriguje, či se uživatel potřebuje „vypovídat“ atd.). V interním výkaznictví 

organizace je třeba uvádět reálnou minutáž zrealizovaných kontaktů a dále pak jednotky 

kontaktů, které jsou ve výkaznictví podružnější (řídící = důležitá je minutáž kontaktů). 

Je možné, že poskytovatel dotace si stanoví jiná kritéria pro vykazování kontaktů. V 

takovém případě je vedoucí sociální služby povinen nastavit systém sběru dat ze služby 

tak, aby byl schopen data za službu vykazovat jednak tak, jak požaduje donor, a 

současně je evidovat i tak, jak je uvedeno v předchozím odstavci.“ 

„Vykazování intervence: Pokud v rámci 1 setkání s uživatelem sociální služby 

poskytuje sociální pracovník více typů intervencí, pak se rozdělí celková časová dotace 

1 intervence poměrnou částí na jednotlivá témata. Například když s uživatelem sociální 

služby v rámci jednoho setkání řeší pracovník vztahy v rodině, bydlení a dluhy. Celé 

setkání s uživatelem (= řešení všech 3 témat) trvalo 30 minut. Při vykazování této 

množiny 3 intervencí se kvalifikovaně odhadne, kolik času věnoval pracovník každému 

z témat – např. 10 minut vztahy v rodině, 10 minut dluhy a 10 minut bydlení. Toto 1 

setkání se rozepíše do spisové dokumentace uživatele a statistiky úkonů na 3 intervence, 

a to: 1 intervence vztahy v rodině (10 minut), 1 intervence dluhy (10 minut), 1 

intervence bydlení (10 minut).“ Vzhledem k výše uvedeným příkladům SČK, JMK a 

LBK kraje, by to pak v praxi vypadalo, že ve Středočeském kraji mají sociální 

pracovníci dostatečný prostor jít s klientem více do hloubky, než je tomu například 

v kraji Libereckém.  
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3.2.1.2 Vykazování 

Jednotná metodika v rámci MPSV byla pro organizaci smysluplnější v tom 

ohledu, že v rámci nadregionálního působení ve více krajích nedocházelo k nejasnostem 

například v podobě vykazování počtu výše zmíněných kontaktů a intervencí s klientem 

například v Benchmarkingu. Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni kraji 

odevzdávat výkazy. Benchmarking je metoda založená na měření a porovnávání 

vybraných ukazatelů, které vykazuje v rámci činnosti nezisková organizace.  

Metodik kvality: Kromě ekonomických zpráv/uzávěrek se jedná například i o 

benchmarkingy, které obsahují data (za 1 kalendářní rok) ekonomická (vyúčtování), 

personální (naplnění přepočtených úvazků) a službová (počty uživatelů, úkony atd.). 

Benchmarkingy jsou podkladem pro plánování sítě poskytovatelů pro následující 

kalendářní rok. 

Nastavení způsobu práce s klientem podložené určitými pravidly, vykazování 

práce s ním má dopad jak na klienta samotného, tak například na možné zkreslené 

vnímání veřejnosti na integraci Romů v podobě vysvětlení si výsledků z vykazovaných 

intervencí ve výročních zprávách. Vnímání veřejnosti skrze tyto vykázané výsledky 

může ovlivnit například jejich rozhodnutí pro finanční podporu organizace v rámci 

některé z poskytovaných služeb, s výsledkem finančně nepodpořit samotnou činnost 

integrace Romů.  

Ředitel: (…)v rámci třeba dvou krajů, nebo když je to nadregionální služba, tak prostě se to potom 

hrozně těžko vykazuje, (…) nejvíc je to vidět v benchmarkingu, kde prostě máme benchmarking za 

stejný typ služby, ale vycházejí rozdílný čísla i za stejný objem pracovních úvazků. Protože tam 

dovolej tady to a tam zase něco jiného.“ 

2016 SČK LBK 

Počet přepočtených úvazků na 

službu 

7,8 3,3 

Počet uživatelů služeb 265 98 
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Počet poskytnutých intervencí 4 906 5 971 

Počet poskytnutých kontaktů 3001 987 

Hrubý přepočet intervencí na 

úvazek / rok 

628 1809 

Výše dotace 3 655 000,- 1 511 000,- 

Tabulka 6: Počty intervencí a kontaktů Terénního programu v SČK a LBK  v roce 2016 

Pro vysvětlení uvádím výše uvedená data Libereckého a Středočeského kraje 

zjištěná na základě obsahové analýzy dokumentů. Výše úvazků na terénní služby jsem 

vyčetla z doložených Veřejnoprávních smluv za rok 2016. Údaje z výroční zprávy 

uvádím z roku 2016, protože pro tuto analýzu a srovnání byla ze všech let 

nejkomplexněji uvedená. Níže je přidán pro celkové pochopení i ostatních souvislostí 

celý úryvek z výroční zprávy za oba kraje (Romodrom o. p. s., 2017). 

 

- Terénní programy (5489671) – Středočeský kraj 

„Služba byla v roce 2016 poskytována ve městě Slaném a okolí (Trpoměchy, 

Bakov, Zlonice, Libušín), částečně i v Kladně a dále v Nymburce a okolí (Dymokury, 

Svídnice, Činěves, Sadská a přilehlé obce, Milovice atd.).“ 

„Souhrnný počet uživatelů služby za rok 2016 je 265 osob, kterým bylo poskytnuto 

4906 intervencí a 3001 kontaktů. Na službu terénních programů, která plní funkci 

prvotního kontaktování, vstupování do přirozeného prostředí vyloučených lokalit a 

navazování funkčního vztahu se zde žijícími lidmi, plynule navazují další níže uvedené 

služby a již dříve zmíněné vzdělávací programy zaměřené na děti a mládež. Na Slánsku 

se nám proto daří pracovat velmi komplexně a využívat synergii aktivit.“ 
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- Terénní programy (1161877)  – Liberecký kraj 

„V roce 2016 byla služba poskytována v sociálně vyloučených lokalitách města 

Liberce (ulice Vojanova, U kolory, Vesecká, Jablonecká, Chrastavská, Vratislavická, 

Na Statku, Rybářská, dále na ubytovně Rosa ve Sportovní ulici či individuálně dle 

aktuálního bydliště uživatelů) dále i v lokalitách Jablonce a Tanvaldu.“ 

„V rámci dotační podpory MPSV bylo zapojeno 98 uživatelů sociální služby z 

Liberce, Jablonce a Tanvaldu, kterým bylo poskytnuto 5971 intervencí a 987 kontaktů.“ 

Terénní službu v krajích Středočeském a Libereckém posuzuji na základě úvazků 

pracovníků dané služby a počtu vykázaných intervencí. Na terénní službu ve 

Středočeském kraji tak vychází zhruba na jednoho pracovníka 628 intervencí za rok, 

přičemž v kraji Libereckém na stejné službě skoro trojnásobek – 1809 intervencí.  

Může se stát, že uživatel/čtenář výroční zprávy, který je potencionálně rozhodnut, 

že finančně podpoří účelově některou s poskytovaných sociálních služeb v některém 

z krajů působení, se rozhodne právě na základě zjištění z výročních zpráv. Aniž by 

uživatel znal principy tohoto vykazování, jako laik dle výše uvedených dat, 

předpokládejme, může uvažovat takto: „Proč skoro při dvojnásobném počtu úvazků 

vykazuje terénní služba ve Středočeském kraji méně intervencí s klientem než v kraji 

Libereckém?“ Dalo by se obecně předpokládat, že by měla vykázat i dvojnásobný počet 

intervencí než je v Libereckém kraji. Proto se na první pohled může zdát, že práce 

sociálních pracovníků je z pohledu veřejnosti vnímána jako neefektivní. Sice mají více 

jak dvojnásobný počet sociální pracovníků, kteří mohou „zpracovat“ více klientů, ale 

dle těchto dat tomu tak z pohledu veřejnosti být nemusí, a tak by se mohlo stát, že práce 

sociálních pracovníků ve Středočeském kraji bude vnímána veřejností jako neefektivní 

v poměru výše úvazů a tím související výší dotace. Na základě takového uvažování se 

pak potencionální donor může rozhodnout, že raději podpoří účelově s finanční 

podporou terénní službu v kraji Libereckém. 

 Ve výroční zprávě je vhodně popsán terén, který by si pak mohl pozitivně 

uživatel dát do souvislosti s dále uvedenými daty, neboť jiná situace je na venkově, kde 

převážně působí služby ve Středočeském kraji, a jiná situace ve městech, kde působí 

v kraji Libereckém. V provozní době terénní formy poskytování sociální služby stihne 

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=0279401d3a643789&SUBSESSION_ID=1559479421727_2
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sociální pracovník na jeden úvazek obsloužit daleko více klientů, než kdyby za ním měl 

cestovat desítky kilometrů.  

Z tohoto pohledu není důležité a relevantní řešit celkový počet klientů vykázaný 

na obou výše uvedených službách, protože počet klientů není přímo úměrný počtu 

vykázaných intervencí, není podstatné v tuto chvíli řešit, kolik osob je za celý rok 

obslouženo a zda je s nimi pracováno. To už je otázka vymezení problémových oblastí a 

sociálně vyloučených lokalit, kde počty osob s potřebou této služby se odlišují. 

Bylo by vhodné organizaci navrhnout lepší způsob vykazování těchto intervencí 

ve svých veřejně dostupných dokumentech. Je vhodnější tyto údaje uvádět 

v souvislostech a pojmout vykazování vlastním způsobem tak, aby bylo možné 

objektivní porovnání s jinými kraji. Z mého pohledu je toto doporučení důležité, neboť 

výroční zprávy jsou určeny nejen členům organizace a současným poskytovatelům 

dotace, ale také široké veřejnosti, která je dalším potencionálním sponzorem organizace 

a výroční zpráva se tak směrem k veřejnosti stává součástí marketingové komunikace. 

 

3.2.1.3 Rozpočtová pravidla 

S tímto metodickým faktorem souvisí i způsob stanovení neuznatelných nákladů 

na projekt, což ale i dle respondentů není vnímáno jako příčina změny financování 

sociálních služeb, ale obecných pravidel jednotlivých dotací. Uznatelné a neuznatelné 

náklady na služby se v jednotlivých krajích výrazně neodlišují. Uvádím je zde tedy 

z důvodu možného doporučení v rámci dalších legislativních změn, a to i pro ostatní 

kraje v České republice. Jak ve Středočeském kraji, tak i v ostatních krajích by bylo 

vhodné organizaci umožnit změny v rozpočtu v průběhu realizace v návaznosti na již 

uskutečněné kontakty s klientem a pokrýt tak všechny skutečně vzniklé náklady 

nezbytné pro realizaci služby. Respondenti například uváděli rozpočtovou položku 

cestovného jako neuznatelný náklad v Sociálně aktivizační službě pro rodiny s dětmi, 

která nemůže být zahrnuta do vyúčtování dotace. Takto vzniklé neuznatelné náklady 

buď musí organizace hradit ze svých vlastních prostředků (finanční dary, vedlejší 

hospodářská činnost), nebo v případě této konkrétní služby, která je financována i 

z jiných zdrojů, se mohou tyto neuznatelné náklady čerpat z projektové dotace ESF 

OPZ Středočeského kraje. 
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Sociální pracovnice 1: (…)  že v SAS nejdou platit cesťáky. (…) Protože je potřeba 

občas s těmi klienty sem tam někam s nimi jet, a ne vždy to tedy jde autobusem, když 

jsou tady odněkud z Trpoměch a mají být v 8 ráno na Kladně třeba v poradně nebo u 

soudu. Takže by se nějaké věci nedaly realizovat.“ 

- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (7058421)  

MPSV STŘEDOČESKÝ KRAJ 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

a) 192 000,- 1 204 000,- 1 387 000,- 1 317 600,- 

b) 384 900,- 

b) 1548 700,- 

Tabulka 7: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – vývoj financování 

Zdroj: vlastní zpracování dle Výročních zpráv, analýza Smluv 

Poznámky k tabulce: 

a)Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (7058421) je poskytována od 1. 1. 2013 

b)služby/resp. kapacity, které jsou od října 2016 podporované z projektové dotace ESF OPZ 

Středočeského kraje. Z projektové dotace Středočeského kraje budou služby financovány až do konce 

roku 2019. 

 

3.2.2 Práce s klientem  

Byla identifikována centrální kategorie odpovídající v paradigramickém modelu 

části jevu – práce s klientem (Švaříček, Šeďová, 2007). Kolem této centrální kategorie 

Práce s klientem byl organizován celý výsledný analytický příběh, kde byly seskupeny 

jednotlivé vztahy mezi kategoriemi, dimenzemi a vlastnostmi. 

Byly identifikovány různé dopady na práci s klientem s cílové skupiny. Tyto 

dopady podložené příklady z praxe byly vztaženy k různým typům příčinných 

podmínek metodik a pravidel Středočeského kraje (především výše přepočteného 

úvazku a intervence služeb), dále byl hlavní jev práce s klientem vztažen ke kontextu 

analýzy potřeb cílové skupiny. Bezesporu má vliv na práci s klientem i fáze následku 



56 

 

stabilizace organizace a poskytovaných sociálních služeb, která je ovlivněna v určitých 

oblastech nově nastavenou metodikou a pravidly Středočeského kraje. Tuto kategorii 

jsem tedy ve výsledcích uvedla stručněji z důvodu vysvětlení návaznosti v ostatních 

kapitolách z výsledků výzkumu.  

 

3.2.3 Participace Romů 

Participace Romů v podobě zainteresovaných proromských organizací je vnímána 

jako přidaná hodnota integrace Romů, která může být pro cílovou skupinu podstatná. 

Do jisté míry by mohl být předpoklad efektivní integrace Romů také to, že se právě na 

této integraci podílí zástupci Romského etnika. Vzor pro cílovou skupinu z řad vlastní 

minority může být jeden z předpokladů úspěšného procesu, který je důležitý proto, aby 

tito lidé viděli příklady z praxe bez ostatních vlivů, jako jsou například předsudky jak ze 

strany majority, tak samotné romské minority.  Ředitel organizace vnímá tento handicap 

v nedostatku angažujících se romských obyvatel na působení samotné romské integrace.  

Ředitel: (…)“skutečně romských nebo proromských organizací, které se nebojí to téma zpracovávat, 

je míň.“ 

Ředitel organizace si uvědomuje, že i změna financování sociálních služeb 

z MPSV na kraje mohla mít vliv na tyto proromské organizace. Domnívá se, že tíhou 

nových metodických pravidel mohlo pohasnout fungování těchto organizací a ukončení 

jejich činnosti. Nicméně dodává, že například v rámci Středočeského kraje se tak 

nestalo, naopak po změně financování došlo k tomu, že Středočeský kraj všechny 

doposud fungující organizace přesunul do Sítě, kde s nimi zahájil spolupráci. 

Ředitel: (…)„tak prvních, kterých se zbavovali, byly romský, (…) že prostě jakoby 

nesplňují prostě některá technická kritéria proto, aby s nimi nadále pokračovali.“ 

Ředitel: (…) to znamená, že se tam dostalo 100% toho, co se na začátku vlastně 

namapovalo, že je, takto to bral kraj, oni šli do toho v prvním kroku po tom co všechno 

je, to popsali a to vložili do sítě, a potom v dalších letech se zabývali nějakou efektivitou 

…“ 
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3.2.4 Analýza potřeb 

Proměnné, které vztahový rámec vytvářejí, jsou v pohybu, přičemž každá změna 

začíná na úrovni příčinných či intervenujících podmínek (metodika a pravidla, analýza 

potřeb cílové skupiny). 

3.2.4.1 Zdroj dat pro analýzu 

Strategie integrace romské menšiny ve Středočeském kraji pro rok 2017 – 2020 

(Základním východiskem je dokument Strategie romské integrace do roku 2020 schválený 

usnesením Vlády ČR č. 127 ze dne 23. 2. 2015) je zaměřena na romskou populaci, která je 

postižena sociálním vyloučením a také žije v sociálně vyloučených lokalitách. V souladu 

s touto integrační politikou kraje zaměřenou především na rozvoj kvality života v nejvíce 

zatížených lokalitách se naplňuje cíl celkového pojetí rozvoje kraje, kterým je zvýšení 

kvality sociálního prostředí a rozvoj lidských zdrojů, celková eliminace sociálního 

vyloučení a problému chudoby obyvatel sociálně vyloučených lokalit. Zdrojem informací 

pro zmapování těchto oblastí a aktuální situace v sociálně vyloučených lokalitách 

Středočeského kraje je Analýza GAC 2015 zpracovaná pro MPSV. V samotném dokumentu 

Strategie integrace romské menšiny ve Středočeském kraji 2017 – 2020 se uvádí, že údaje o 

přesnějších odhadech počtu romské populace žijící v sociálně vyloučených lokalitách 

neexistují. Tato pochybnost o sběru etnických dat jako zdroje analýzy pro tuto strategii je 

předpoklad toho, že skutečná potřeba cílové skupiny může být ve skutečnosti jiná, než tvrdí 

Analýza sociálně vyloučených lokalit v ČR (Strategie integrace Romské menšiny ve 

Středočeském kraji 2017 – 2020, © 2019). Toto riziko si uvědomuje i ředitel organizace. 

Tvrdí, že určení relevantního zdroje dat pro určující analýzu potřeb a identifikaci sociálně 

vyloučených lokalit je z hlediska samotné integrace Romů důležitým faktorem. Ředitel 

organizace má pocit, že takto nastavená metodika pro zjišťování potřebnosti není 

dostatečná.  

Ředitel: (…) takže si myslím, že ta skutečná potřeba není objektivní, a to je důležité, že 

není žádná metodika, ani v jednom kraji, která by jasně říkala, jak objektivně vytěžit tu 

informaci, jestli ta služba tam je zapotřebí nebo ne. 

Ředitel: „(…) nemáme žádné relevantní data, jako kvantitativním, máme odhady, které 

jsou jako hodně děravé.“ 

Na druhou stranu vyzdvihuje aktivní přístup právě Středočeského kraje. Díky 

nadregionálnímu působení organizace mohl ředitel porovnat tento proces změny  
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i s jinými kraji. Tento proces v tu dobu sledovali konkrétně v 9 krajích a mnohdy se 

stali svědky toho, že v některých oblastech dle slov ředitele zavládl tzv. „lokální 

klientelismus“. To znamená, že místní organizace dostávaly přednost v tom, že mohly 

být automaticky vloženy do Sítě sociálních služeb. Nicméně tedy z důvodu 

nadregionálního působení ve více krajích České republiky nemusel být na organizaci 

brán v jiných krajích zřetel. Organizace má sídlo v Praze,  a tak v některých krajích byla 

pochybnost o dalším působení její činnosti, někde mohlo dojít k vytlačení lokálními 

organizacemi, někde se dostali dle slov ředitele se svým působením dokonce na „chvost 

působení“. V některých krajích došlo k tomu, že skutečná data, která jim poskytovali, 

nebyla následně reflektována, naopak ve Středočeském kraji reflektována byla, a to tak, 

že tato data byla skutečně promítnuta do kapacit následně poskytovaných služeb. 

Ředitel: Takže si myslím, že to vlastně nakonec tou empatičností  vlastně Středočeský 

kraj jakoby víc dohnal. Měli skutečný zájem na to se vlastně ptát, kdo a jakým způsobem 

kde poskytuje sociální služby, z toho vytvářeli síť, ta kapacita byla skutečně 

konzultována s poskytovateli.  

 

3.2.4.2 Samospráva NNO 

Pro realizaci sociálních služeb, které mají vést k efektivním cílům, je z hlediska 

vybrané organizace důležité jejich samotné zapojení do popisu potřeb cílové skupiny a 

identifikaci sociálně vyloučených lokalit, ve kterých je důležité působit. Před změnou 

financování sociálních služeb z MPSV na kraje měli zástupci organizace pocit, že se jim 

dařilo efektivněji působit v cílových lokalitách.  Volnější samospráva v oblasti 

mapování potřeb Romů a rozhodování o záležitostech realizovaných služeb na určitém 

místě pro určité klienty byla záležitost autonomního rozhodování. Toto riziko si 

uvědomuje i ředitel organizace. Tvrdí, že potřeby klientů nemusí být pohledem 

veřejných institucí vnímány stejně jako z hlediska NNO poskytující sociální služby 

právě lidem romského etnika, kdy si mohou sami utvářet analýzu potřeb pro své 

působení. To, že si dříve mohla organizace mapovat potřeby cílové skupiny víceméně 

sama, bylo působení a realizace služeb v její režii. To mělo na práci s klientem dopad 

v tom ohledu, že se pracovalo i v oblastech, kde nebyly sociální služby určitým 

způsobem žádané, a to především z pohledu samotné obce, kde se sociálně vyloučená 

oblast nacházela.  
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Ředitel: (…), když jsme byli financováni z MPSV, tak jsme sami mapovali vlastně jako 

místa a sami jsme si vybírali, kde bychom působili. (…) To znamená, mohli jsme jít 

přímo do ohniska, a tak to bylo i přirozené.“ 

Ředitel: (…), že jsme v podstatě jako šli i tam kde nás v podstatě jako nechtěli.“ 

 

3.2.4.3 Doporučení kraje 

Frázi „kde nebyly sociální služby žádané“ je důležité znovu vysvětlit z pohledu 

před a po roce 2015. Před změnou financování sociálních služeb docházelo k tomu, že 

nezisková organizace, jak již bylo zmíněno výše, mapovala potřeby Romů sama, 

působila intuitivně na základě svých pracovních zkušeností a také praxe sociálních 

pracovníků.  

Ředitel: (…) města a obce s tím vlastně nemohli nic moc dělat, protože vlastně nebylo 

zapotřebí jejich souhlasu a my když jsme cítili tu potřebu a měli jsme tam tu klientelu, 

tak jsme tam za nimi došli a pracovali jsme s nimi. To je ten jeden z nejzásadnějších 

rozdílů. 

Po změně financování došlo 1. 1. 2015 k rozšíření Zákona o sociálních službách v 

§ 94 o písmeno f), ve kterém je uvedeno, že obec spolupracuje s krajem při určování 

sítě sociálních služeb na území kraje, za tím účelem také sděluje kraji informace o 

kapacitě sociálních služeb potřebných pro zajištění potřeb osob na území obce. S 

rozšířením i § 95 písmena h) se váže souvislost, kde kraj určuje síť sociálních služeb na 

území Kraje a přitom přihlíží k informacím obcí sděleným podle § 94 písm. f), 

(108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách, § 94 f), § 95 h), 2017). Na základě těchto 

faktů při tvorbě krajské sítě se staly klíčovými partnery právě obce s rozšířenou 

působností, které předkládají kraji návrhy na zařazování služeb do Sítě. Obec se 

vyjadřuje k tomu, zda je na jejich území vůbec potřebnost sociální služby, v tomto 

případě vyjádření k potřebnosti sociální služby zabývající se integrací Romů ve 

Středočeském kraji. To, že klíčovým partnerem při určování této potřeby je jen obec, 

slyší kraj na tato doporučení. Data, která kraj získává o činnosti neziskové organizace 

například na základě vykázaných intervencí v jednotlivých sociálních službách 

v benchmarkingu, má primárně zájem na základě těchto informací vytěžit co v 

nejrelevantnější podobě pro zjištění potřeb a efektivity činnosti organizace.  
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Nicméně i dle slov ředitele, který si myslí, že z čísel, která jsou vykázána 

v benchmarkingu, nemůže kraj žádné použitelné výsledky zjistit, jelikož počet 

vykázaných intervencí vůbec už nemusí znamenat to, zda se pracovalo s klienty, kteří tu 

potřebu skutečně měli. 

Ředitel: „(…) že to říkají jenom ty obce, kraj to sice poslouchá na základě 

benchmarkingu, ale ten kraj může být stejně úplně v klidu ukonejšený, protože nakonec 

mu stejně vylezou jenom čísla, že se toho udělalo hodně, ale budeme-li se ptát, jestli se 

toho udělalo hodně a na správném místě a ve správný čas, tak to už teď nejsme schopni 

zaprvé vyhodnotit, (…), jestli vůbec ta potřeba tam byla. 

S touto myšlenkou se do jisté míry ztotožňují i sociální pracovníci, kteří v určité 

míře také vyplňují tento benchmarking. V požadovaných datech, která musí organizace 

vykazovat, nevidí smysluplnost a provázanost s tématem sociální inkluze a integrace 

Romů s cílem vytěžit z těchto dat relevantní výsledky pro další rozvoj svého působení. 

Mým osobním doporučením v tomto bodě bylo navrhnout kraji, aby chtěl po 

neziskových organizacích vykázat výsledky v podobě kvalitativních dat s 

vyhodnocením efektivity práce s klienty z romského etnika. Nebo přímo ve 

statistických výkazech poskytovatelům sociálních služeb ke každému ukazateli vypsat 

relevantnost a důvod sběru dat, jelikož dosud není kompetentním lidem, kteří toto 

výkaznictví zpracovávají jasné, po jakých datech kraj vůbec chce jít. Takto by přímo 

nezisková organizace mohla jít záměru kraje se sběrem dat trochu naproti a pomoci mu 

se zjištěním důležitých ukazatelů. 

Sociální pracovník 1: „(…) třeba teďko jsem vyplňovala benchmarking a ty otázky, co 

tam byly, jsem se pozastavovala nad tím, k čemu jim jako tohle slouží? Nepřišlo mi to 

nějak smysluplný.“ 

Metodik kvality: „Kromě benchmarkingů pro jednotlivé kraje (ne všechny kraje 

benchmarkin dělají, např. Moravskoslezský ho nedělá) vyplňujeme pro MPSV OK 

poskytovatele (neznámo mi proč) a statistické výkazy za sociální služby (neznámo mi 

proč).“ 

Z mého výzkumu vyplynulo, že organizace je závislá na tom, zda takové 

doporučení o potřebnosti jejího působní od obce dostane. Přičemž zmíněná závislost 
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není myšlena jako existenční pro činnost organizace jako takové, ale z pohledu jejího 

poslání, kdy je ohrožen účel jejího založení. Finanční prostředky na realizaci své 

činnosti prostřednictvím jiných projektů je z mého hlediska u takto rozšířené organizace 

zajištěná. Negativní ohlasy ze strany obcí na doporučení organizace nejsou, dle ředitele 

ve většině případů z toho důvodu, že by se na jejich území žádné sociálně vyloučené 

lokality a problémy se sociální inkluzí nevyskytovaly. Důvodem je ale možný nezájem 

při řešení těchto otázek, a tím možné ohrožení a zkreslení dalších faktorů určujících 

potřeby cílové skupiny.  

Ředitel: „(…) vlastně potom tam, kde jsme, se snažíme vlastně uslužbovat ty lidi a 

přitom prostě o dvě obce dál, kde to tam ten starosta vyloženě nechce a prostě říká na 

kraji ne ne ne tam já prostě žádnou službu nechci, (…) tak tam my je vlastně potom 

paradoxně nejsme.“ 

Ředitel: Kdežto v současné době, kraj komunikuje s městy a obcemi a na základě 

pravidelných setkání, vytěžuje a zjišťuje tu informaci, jestli je tam ta potřebnost. A jak 

jsem říkal, už to může být v podstatě jako na vůli starosty, jestli chce řešit tu 

problematiku.“ 

Tato ohrožená samospráva neziskových organizací v konfrontaci s určováním 

potřeb cílové skupiny je ale v souladu se zákonem. Zákon o sociálních službách, 

respektive § 94 a) b) tvrdí, že právě kraj a obce zjišťují potřeby poskytování sociálních 

služeb nebo skupinám osob na svém území, právě obce v zastoupení svých starostů 

zajišťují dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb 

na svém území. Tady osobně vidím já prostor pro implementaci a zdůraznění důležitosti 

transakčního a komplementárního modelu vztahu státu a NNO. Nezisková organizace 

by ráda viděla rozhodování o působení své činnosti a identifikování vyloučených lokalit 

ve své režii, nicméně pokud bych měla navrhnout řešení v souladu se zákonem, je 

důležité, aby se nezisková organizace, kraj a obce dostaly na rovinu shody. Vedení 

organizace vidí v tomto přesunu kompetencí v mapování potřeb cílové skupiny největší 

rozdíl, který plyne z přechodu financování sociálních služeb.  

Sám ředitel navrhuje doladění dosavadního způsobu a jde také již nastaveným 

zákonům naproti. Kraj by dle jeho názoru měl apelovat na to, aby se dosazovaly cíleně 

služby tam, kde se podle jasně daných parametrů také skutečně „namapují“, kde je jich 
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v konkrétních oblastech zapotřebí. Z tohoto jeho názoru usuzuji, že mu zřejmě za 

vedení organizace nevadí, že jejich původní možnost v rozhodování o působení a 

vykonávání sociálních služeb již není v jejich kompetenci. Ale důležitým faktorem, 

který z tohoto názoru vyvozuji je fakt, že důležitější je pro něj a pro organizaci dobře 

nastavený princip mapování skutečné potřeby Romů v oblastech se skutečnými 

problémy sociálního vyloučení. Obecně se má za to, že by se došlo ke stejným 

výsledkům a těmi jsou skutečně zjištěné potřeby, kterým je přizpůsobena další činnost 

sociálních služeb. Jen s tím rozdílem, že touto administrativní zátěží nebude zasažena 

již nezisková organizace, ale kraj spolu obcemi a jejich zástupci.  

Dle mého názoru tato domněnka neprahnutí po samosprávě při rozhodování a 

určování potřeb cílové skupiny vyplynula i z ředitelova doporučení. Tvrdí, že je za prvé 

důležité podpořit starosty obcí, kteří mají k řešení sociálních problémů aktivní postoj. 

Za druhé, pokud jsou oblasti, kde podpora z řad zástupců obcí není, je důležité najít 

takové nástroje, kterými by se vytěžila relevantní informace.  

Doporučení k analýze potřeb z mého pohledu jsem již uvedla několik, avšak sám 

ředitel by navrhoval utváření celkového úsudku a strategie na základě informací 

vyzískaných z co nejvíce zdrojů, navíc uvádí například represivní složky státu, ale i 

OSPOD, což je projekt, který je určen zejména obcím a jejím pracovníkům, kteří se 

věnují programu sociálně-právní ochrany dětí. Je si vědom, že informace plynoucí 

pouze z NNO by pro kraj z jeho úsudku pro vytváření různých strategií pro integraci 

Romů nemusela být vůbec objektivním zdrojem dat. 

Ředitel: „(...)rovnou říkám jedním dechem, že by to neměly být jenom neziskového 

organizace, protože z mého pohledu je to tak, že my se taky chováme klientelisticky, 

prostě si chceme udržet vlastně jakoby vlastní byznys, udržet se tam, takže ty informace 

by měly být triangulovány.“ 
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3.2.5 Spolupráce NNO  a vládních institucí 

S výše uvedenou kapitolou analýzy potřeb a podkapitolou doporučení kraje a obce 

souvisí i samotná spolupráce NNO a kraje. Zde je vhodné zmínit teoretické zázemí 

komplementárního modelu vztahu státu a NNO. Jak uvádí Najan (2000, s. 378) je 

v modelu 4K právě komplementarita chápána skrze podobné cíle, kterých se dosahuje 

odlišnými prostředky. V tomto modelu by se předpokládalo, že dojde k nezávislému 

nebo i smluvnímu uspořádání, kde se kraj a NNO navzájem doplňují v dosahování 

tohoto zmíněného cíle, a to dokonce i prostřednictvím rozdílných prostředků. To 

znamená, že kraj má prostředky na to vyzískat důležitá data, která jsou pak pro NNO 

důležitá z hlediska jejich efektivního působení na integraci Romů. Co je zde právě 

vnímáno i z pohledu organizace jako handicap, že prozatím je získávání relevantních 

dat postaveno na nevhodné metodice. 

Ředitel: „(…), že by kraj mohl apelovat a dosazovat cíleně služby tam kde on podle 

jasně daných parametrů namapuje, že by tam bylo služeb zapotřebí.“ 

Důsledkem toho, i z pohledu ředitele organizace, může být to, že například ve 

Středočeském kraji bude v nějaké oblasti poměrně velká sociálně vyloučená lokalita, a 

protože je představa na straně obce nebo města, že se to bude řešit jiným způsobem, 

jako je například vytlačování těchto osob, tak rozhodně kraj a obce právě nepotřebují 

neziskovou organizaci a také její sociální služby.  

Ředitel: (…), protože má jasnou představu o tom, že to je servis chudým, a on tam 

chudý nechce, neříká teda co s tím, (…) aby naše obec se tím nemusela zabývat. Tak 

první co je, že Vám nedá žádný doporučení, natož nějaké dofinancování.“ 

V této rovině pak již nemůžeme mluvit o komplementaci – neboli modelu vztahu 

státu v doplňkovém statusu se společnými cíli, ale jak Najan (2000, s. 378) v tomto 

modelu uvádí, jde již o model konfrontační, který lze chápat skrze odlišné cíle a odlišné 

prostředky. V tomto modelu a v tomto kontextu by se dalo předpokládat, že odlišný cíl 

je zde na straně obce například tvářit se, že žádný problém v podstatě neexistuje a 

z pohledu okolí následně vypadat jako území bez výskytu těchto sociálních problémů, 

v horším případě s uvědoměním si tohoto problému cíleně romské obyvatelstvo 

selektovat na okraj společnosti.   
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Ředitel: součástí toho doporučení pro to další financování je doporučení města nebo 

obce tam, kde vy chcete nebo poskytujete služby, to se zase nepotkává s jednou věcí a to 

je se skutečnou potřebou, protože jsou starostové měst a obcí, kteří chtějí a mají vůli 

řešit některé otázky, a pak jsou starostové měst a obcí, kteří nechtějí a vyloženě si tu 

službu nevyžádají. 

 

3.2.5.1 Spolupráce smluvní 

Téma spolupráce NNO a kraje je po změně financování sociálních služeb jasnější. 

Už z pohledu samotné poskytnuté dotace došlo ke zlepšení komunikace mezi 

poskytovatelem a příjemcem. Tento fakt si uvědomují i zaměstnanci organizace, ale i 

tak není dle jejich pohledu spolupráce úplně na rovině souladu, jak by si představovali, 

alespoň dle slov sociální pracovnice. Z rozhovorů bylo zjevné, že spokojenost, či 

nespokojenost spolupráce s krajem se odvíjí od profesní pozice v organizaci, a tedy 

možnostmi, jak s krajem spolupracovat/komunikovat. Finanční manažer tvrdí, že 

z hlediska čistě dotačního je komunikace s krajem mnohem jednodušší, než bylo 

s MPSV. Co se týče konkrétně Středočeského kraje, zřejmě mají více kompetentních 

pracovníků a vyčleněné kapacity, které řeší jednotlivé oblasti financování sociálních 

služeb. Od toho se odvíjí také zpětná vazba mezi poskytovatelem dotace a NNO. Dle 

slov finančního manažera na MPSV nebyla dříve žádná zpětná vazba, NNO si celý rok 

řídila víceméně služby sama a jednou za rok přišli pracovníci MPSV na kontrolu. Při 

financování skrze kraj cítí finanční manažer mnohem větší soudržnost, má pocit, že kraj 

je nyní mnohem blíže přímému výkonu, a tím souvisejícím problémům, než tomu tak 

bylo u MPSV. Tím, že je na kraji mnohem více kompetentních pracovníků, je to pro 

výkon činnosti NNO z toho důvodu mnohem jednodušší, protože kdykoliv se 

organizace setká s nějakým problémem, lidé na kraji jsou bezprostřední s jeho 

vyřešením. 

Finanční manažer: „MPSV mělo málo lidí na to, aby to mohla nějakým způsobem 

vždycky jako dobře připravit a to pak přechodem na ty střední Čechy na ten kraj, jak se 

to změnilo, tam bylo víc lidí, kteří se tomu věnovali, takže ta organizace byla daleko 

lepší.“ 

Finanční manažer: „Výhody té spolupráce jsou prostě užší i ve vztahu těch financí a 

těch finančních manažerů, protože je jednoduchý jednat přímo s někým na tom kraji…“ 
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Další výhodu, kterou finanční manažer uvedl, jsou poskytované vzdělávací 

semináře týkající se jak finanční části dotace, tak i metodické části zaměřené na sociální 

služby, kde mají možnost účastnící se finanční manažeři a sociální pracovníci dozvědět 

se důležité informace a nechat si vysvětlit různé nejasnosti. V této oblasti by mohli najít 

pozitivum sociální pracovníci využívající tyto semináře, nicméně z rozhovoru 

s vybraným sociálním pracovníkem mám pocity spíše neutrální, nemají takový pocit 

souladu spolupráce s krajem, což může být příčinou toho, jak jsme již zmínila, že jako 

sociální pracovníci nemusejí s krajem a jeho zástupci přicházet do nějakého nutného 

kontaktu. 

Sociální pracovník 1: „Když se na to podívám z pohledu, jak to funguje s tím krajem, já 

mám pořád takový pocit trošku odtrženosti.“ 

Kdo vnímá spolupráci na úrovni shody intenzivněji po přechodu financování, je 

ředitel organizace. Rozhodně není přesvědčen o tom, zda je tento přechod financování 

něčím zcela pozitivním pro organizaci, ale uvědomuje si, že musí takto nastavenou 

legislativu respektovat, a tak se snaží z těchto změn vytěžit co nejvíce. Uvědomuje si, že 

v tomto vztahu musí vzájemné nějakým způsobem koexistovat, a tak tomu přizpůsobuje 

svá rozhodnutí. 

Ředitel: „Takže já už dneska na to nekoukám jako donucení ale v podstatě jako progres, 

který může vyústit vlastně v tady ty konkrétní aktivity, na které vy se tady jako ptáte.“ 

Ředitel: (…) tím že jsme si už zvykli na tu situaci, že společně jako musíme nebo že 

budeme komunikovat…“ 

Došlo k přímé spolupráci NNO a obcí, respektive jejími zástupci, s cílem rozvíjet 

činnost NNO. Zjevný důvod spolupráce obcí s NNO v modelu komplementárním se dá 

předpokládat proto, že vzájemný přínos obou stran vyplývá z komplementárních výhod 

nabízených oběma sektory, protože vláda neočekává, že v blízké budoucnosti poskytne 

tyto specializované funkce (in Kramer, 1981), respektive sociální služby, které může 

poskytnout právě NNO. Tento fakt odpovídá tomu, co Salamon (1987) nazývá 

„neziskový federalismus“, kde jsou výhody plynoucí z poskytovaných služeb 

nevládních organizací spojeny s výhodami vlády při vytváření demokratických priorit 

(in Coston 1998, s. 371). Tyto demokratické priority na konkrétním příkladu 
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demonstruji v dalších odstavcích v podkapitole Rozvoj činností na příkladu ubytovny 

Mexiko ve Slaném. 

Ředitel: „(…)nevím, zda hodnotit jako pozitivní nebo negativní, ale rozhodně se stalo 

to, že neziskové organizace rozhodně začaly víc komunikovat s reprezentanty měst a 

obcí, (…) v případě že se vám podaří vlastně jako nastartovat tu spolupráci, to 

partnerství je proces sám o sobě, pak to trvá pak spoustu let.“ 

Sám ředitel dle jeho slov by už nechtěl používat slovo spolupráce, ale využívá již 

slovo partnerství. Což je v souladu s komplementárním modelem vztahu státu a NNO, 

který jsem v teoretické části rozvedla o poznatky rozlišení mezi těmito pojmy. 

„Rozlišení mezi spoluprací a komplementaritou je dle Costona (1998) ve stupni 

formálnosti, který se vztahuje k míře vazby mezi vládou a NNO. Čím větší je vazba 

mezi vládou a NNO, tím formálnější vztah vzniká. Z modelu je zřejmé, že spolupráce 

vyžaduje menší formálnost než komplementarita.“ S touto zřejmou vazbou souvisí i to, 

co uvádí Gronbjerg (1997, s. 66). Ta odráží skutečnost, že vláda a NNO koexistují 

k vzájemným výhodám a jsou ve vztahu tzv. „symbiózy“. Tato symbióza může být 

v souvislosti s rozsáhlou finanční interakcí vlády a NNO. 

Ředitel: „(…) že vlastně teď už jsme tím systémem do toho vlastně jakoby začleněný, my 

v podstatě jako jsme k tomu vlastně jakoby (…) přinucený trošičku, ale ono se z tý 

přinucenosti, tam kde se to dá, ta spolupráce se daří, se stává něco jiného, je to už 

partnerství. 

3.2.5.2 Rozvoj činností 

Kvalita spolupráce NNO  a kraje předchází tomu, jak nezisková organizace 

poskytuje a může poskytovat své nabízené sociální služby. Činnost NNO  může zůstat 

na základním principu financování prostřednictvím dotací ze Středočeského kraje nebo 

lze také rozšířit díky spolupráci s krajem své působení, a to prostřednictvím již 

zmiňovaných dotací z Evropských fondů nebo samotné iniciativy kraje s rozšířením a 

pomocí neziskové organizace v jejím působení. Tyto následující poznatky nejlépe 

dokázaly pojmout druhou výzkumnou podotázku, která byla zacílená na popsání 

specifik a spolupráce kraje a vybrané neziskové organizace, a to v důsledcích její 

aktuální činnosti a praxe.  
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Nejsilnějším příkladem, který uvedl ředitel organizace, byla slánská ubytovna 

Mexiko. Ještě v březnu roku 2018 byl na webových stránkách Kladenského deníku 

zveřejněn článek, ve kterém autorka uvádí, že město Slané se chce této ubytovny zbavit. 

Se záměrem prodeje soukromému investorovi se bouřili dosavadní nájemníci, kteří se 

báli o své bydlení. Město Slaný disponuje vlastnictvím této ubytovny, která je ve 

špatném technickém stavu. V této ubytovně tu dobu žilo přes padesát občanů převážně 

romského etnika. Tuto problematiku sociálního bydlení řešil starosta města Martin 

Hrabánek s vládní Agenturou pro sociální začleňování (Nič Husárová, 2018). 

K realizaci prodeje zřejmě nikdy nedošlo, neboť právě Agentura pro sociální 

začleňování nabídla organizaci Romodrom možnost spolupracovat na sociálním 

podniku v této oblasti a využívat pro tyto účely prostory Mexika. Ředitel organizace 

uvedl, že právě ve Středočeském kraji, konkrétně ve městě Slaný, kde jsou jako 

organizace poskytovateli sociálních služeb více než 10 let, došlo k nějaké viditelné 

spolupráci až v posledních dvou letech. Za dosti učinění v kontextu výše zmíněného 

příkladu dává ředitel právě Agentuře pro sociální začleňování.  

Ředitel: „Ten proces teda byl skrze agenturu pro sociální začleňování a samozřejmě 

skrze kraj. To jsou ty hybatelé toho, že se vlastně tady ta věc změnila, vlastně někdo už 

tady tu spolupráci rozvíjel ještě předtím, než se stala vlastně ta změna financování …“ 

Ředitel v rozhovoru podrobně popsal, co vše s těmito prostory mají v úmyslu, 

jakým způsobem budou chtít zapojit stávající nájemníky a jiné obyvatele. Díky správě 

objektu by se podařilo organizaci například zlepšit hygienické podmínky ve výstavbě 

hygienického centra a s tím spojený hygienický režim, který je zde dost omezený. Dále 

by se měli možnost starat i o přilehlé prostory ubytovny a rekultivovat veřejné prostory. 

Ředitel: „(…)že to hygienický centrum bude v každém z těch třech vchodů. To třeba my  

můžeme zaranžovat jako nezisková organizace.“ 

Město by se podílelo na realizaci tohoto sociálního podnikání spolu s neziskovou 

organizací. Město by NNO hradilo náklady za správu tohoto objektu a NNO by co 

nejefektivněji prostřednictvím svých nástrojů usilovala o integraci Romů. V tomto bodě 

bych tuto spolupráci přiřadila k tzv. transakčnímu modelu, kdy dochází k tomu, že NNO 

kompenzuje určitým způsobem selhání státu, respektive neplnění úlohy města 

v sociálních oblastech, a tedy NNO může nabídnout své služby k prodeji. K této 
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transakci dochází z toho důvodu, že město má na tyto investice a na nákup těchto služeb 

prostředky. V tomto okamžiku si v poskytování služeb nekonkurují, ale město a NNO 

vstupují do vztahu transakce - směny, včetně formálních smluv s uzavíráním partnerství 

(Muhič, in Skovajsa, 2010). 

Ředitel: „V čem je to zajímavé tady ten koncept, že ta sociální firma je designovaná s 

podílem města. Což nám vlastně navrhla Agentura.  

S touto kategorií  dále souvisí metodika a pravidla jednotlivých krajů, neboť NNO 

jsou nuceni vykazovat v určitých podmínkách tyto ukazatele a na základě spolupráce 

s krajem vykazovat možné odchylky či další plánovaný rozvoj působení organizace. 

Například pokud by chtěla organizace změnit místo realizace poskytované sociální 

služby, vázal by se s tím složitý administrativní proces. To pak může organizaci odradit 

od toho, aby svojí činnost nějaký způsobem rozvíjela, důsledkem toho je, že se potom 

snaží v místě působení dle slov ředitele doslova dotaci „uslužbovat“, přičemž v jiné 

oblasti by byla její činnost perspektivnější. 

Ředitel: (…) dneska když je vytvořená síť a chceme změnit vlastně jakoby to místo 

poskytování, tak ono je to hodně složitý administrativní krok a vlastně ve mě vždycky 

jako vzbuzuje vlastně i obavu, jestli nakonec vůbec by vyšli vstříc a jestli nakonec 

vlastně my jako organizace si tím nakonec nezaděláme na nějaký problém. 

3.2.6 Stabilizace služeb a organizace 

Dopad změny financování sociálních služeb z MPSV  na kraje bylo z pohledu 

neziskové organizace vnímáno pozitivně pro celkovou stabilizaci organizace a procesu 

poskytovaných sociálních služeb.  

3.2.6.1 Síť sociálních služeb 

V souvislosti spolupráce NNO a kraje v oblasti poskytování sociálních služeb se 

vyskytuje tento proces stabilizování, neboť například zapojením organizace do Sítě 

sociálních služeb znamená pro její fungování perspektivní rozvoj a jistoty do budoucna. 

To, že je nezisková organizace zapojená do Sítě sociálních služeb, znamená plnit určitá 

pravidla například v podobě přepočtených úvazků. Dle Zákona č. 254/2014 Sb. právě 

k 1. 1. 2015 došlo v důsledku změny financování sociálních služeb k úpravě a doplnění 

nových přechodných ustanovení v Zákoně 108/2006 Sb., o sociálních službách – 
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respektive o doplnění § 3 písmena i) které zní: „Sítí sociálních služeb se rozumí souhrn 

sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní 

dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje a které 

jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními a 

jinými zdroji; síť sociálních služeb je součástí střednědobého plánu rozvoje sociálních 

služeb kraje.“ 

Sociální služby, které jsou zařazené do Základní sítě poskytovatelů sociálních 

služeb, zajišťuje závazně kraj finančně dotací, kterou obdrží kraj na poskytování 

sociálních služeb z rozpočtu České republiky. Každý poskytovatel, který je uveden 

v základní (či dočasné) síti poskytovatelů sociálních služeb, dostává pověření k výkonu 

sociálních služeb (ke každému identifikátoru sociální služby se vydává jedno 

samostatné pověření). Pověření, kterým nezisková organizace disponuje, je vydáváno 

na celé tříleté období Střednědobého plánu. To znamená, že 1. 1. 2015 dostala 

organizace pověření ke každé registrované službě ve Středočeském kraji do 31. 12. 

2017. V současnosti má organizace pověření na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2020. 

Zmiňované pověření zahrnuje i specifické parametry, například podíl přímé péče 

z celkového fondu pracovní doby pracovníka (to je např. v Jihomoravském a 

Libereckém kraji). Takže i některé parametry pověření jsou individuální. Poskytovatelé 

sociálních služeb musí o zařazení do sítě žádat před termínem vypršení platného 

pověření. Většinou se žádá zhruba rok předem. Každý kraj má jiný systém žádostí o 

zařazení do sítě. To znamená, že kompetentní zaměstnanec v organizaci musí vše řádně 

hlídat, pokud by organizace nezažádala, anebo v žádosti udělala chybu, je vyřazena 

automaticky ze sítě, a tedy de facto zanikne sociální služba a s tím i její financování. 

S tímto pověřením se váže i automatický dotační nárok, který pro organizaci plyne. 

Jistota dlouhodobějšího výhledu financování je pro organizaci signálem, že může 

plánovat svoji činnost ne pouze v krátkodobém horizontu jednoho roku, na který je 

vždy dotace určená, ale může mít různé vize v podobě inovací, které přímo vyžadují 

dlouhodobější časový interval.  Tento užitek na straně NNO se objevuje i v tzv. 

transakčním modelu vztahu státu a NNO, kdy vstupuje do vztahu směny se státem 

z důvodu „finančních zdrojů zabezpečující fungování OOS v určitém časovém 

horizontu (Muhič, in Skovajsa, 2010).“ Tyto výše uvedené informace jsem čerpala 

převážně z komunikace s metodikem kvality sociálních služeb působící v organizaci a 

také z vlastních zkušeností.  
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Ředitel: „S vyhlídkou, že to bude fungovat delší dobu pak mám přirozenou chuť a vůli 

jako podle mě líp se ponořit do toho tématu, který jako zpracovávám. To si myslím, že 

jako fakt univerzálně funguje a tady ve službách.“ 

 

TYP 
PODPORY 

NÁZEV 
POSKYTOVATELE 

IDENTIF. 
SLUŽBY 

DRUH SLUŽBY 
PŘEVAŽUJÍCÍ 

CÍLOVÁ SKUPINA 
OKRES 

ÚVAZKY 
PŘÍMÉ 
PÉČE  
V SK 

+/PDSK 

Romodrom o.p.s. 7058421 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 

rodiny s 
dětmi 

rodiny s 
dítětem/dětmi 

Kladno, 
Nymburk 

3,40 

+/+ 

Romodrom o.p.s. 2017666 

sociální 
rehabilitace 

osoby žijící v 
sociálně 

vyloučených 
komunitách 

Kladno 2,40 

+/KPSVL 

Romodrom o.p.s. 2017666 

sociální 
rehabilitace 

osoby žijící v 
sociálně 

vyloučených 
komunitách 

Kladno 4,00 

+/+ 

Romodrom o.p.s. 5489671 

terénní 
programy 

osoby žijící v 
sociálně 

vyloučených 
komunitách 

Kladno, 
Nymburk 

4,80 

+/KPSVL 

Romodrom o.p.s. 5489671 

terénní 
programy 

osoby žijící v 
sociálně 

vyloučených 
komunitách 

Kladno 3,00 

Tabulka 8: Síť sociálních služeb Středočeského kraje – plán na rok 2017 

2017 

Terénní 

programy (5489671) 

Sociální 

rehabilitace (2017666) 

Sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s 

dětmi (7058421) 

a) 2 490 700,- 

c) 1 422 700,- 

a) 1 198 700,- 

c) 1 917 000,- 

b) 1548 700,- 

Tabulka 9: Zdroje financování registrovaných sociálních služeb v SČK v roce 2017 
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a) označeno +/+: služby zařazené do Sítě SK (relevantními příjemci finančních prostředků z Dotace 

Středočeského kraje pro poskytovatele sociálních služeb). 

b) služby/resp. kapacity, které jsou od října 2016 podporované z projektové dotace ESF OPZ 

Středočeského kraje. Z projektové dotace Středočeského kraje budou služby financovány až do konce 

roku 2019. Služba je také zahrnuta do Základní sítě sociálních služeb SČK 

c) označeno +/KPSVL: služby/resp. kapacity, které získají finanční podporu ESF OPZ v rámci 

Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL). 

 

Když bychom se podívali do Sítě sociálních služeb (seznam poskytovatelů) 

Středočeského kraje – plán na rok 2017, viděli bychom přesně, v jakých městech působí 

jednotlivé NNO s konkrétním typem poskytované sociální služby. U každé služby 

s registračním číslem je pak uvedena i výše úvazku v přímé péči. Co se týče konkrétní 

vybrané organizace, v tomto dokumentu lze vyčíst, že organizace poskytuje dvě 

registrované sociální služby, které jsou zařazené do Sítě Středočeského kraje a jsou 

závaznými příjemci finančních prostředků z Dotace Středočeského kraje – jedná se o 

službu Sociální rehabilitace a Terénní službu – ve výše uvedené tabulce označeno pod 

poznámkou a).  

Každý kraj má něco jako dočasnou síť poskytovatelů sociálních služeb (v každém 

kraji se jmenuje trochu jinak). Do dočasné sítě kraj zahrnuje ty poskytovatele sociálních 

služeb, kteří si na poskytování služeb sehnali peníze z jiných zdrojů (např. z OPZ) a na 

území kraje tyto služby dočasně poskytují. Služby jsou do dočasné sítě zahrnuty pouze 

po dobu realizace daného projektu, pak ze sítě vypadávají. Služby zařazené do dočasné 

sítě nemají od kraje žádnou garanci pokračování či finanční podpory z peněz kraje. Jak 

jsem již uvedla v tabulce u výběru případu, jsou sociální služby ve Středočeském kraji 

financovány i z jiných zdrojů, jako je projektová dotace ESF OPZ Středočeského kraje 

a finanční podpora ESF OPZ v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným 

lokalitám (KPSV) - ve výše uvedené tabulce označeno pod poznámkou b) c).  

Ředitel: „To znamená, že ten kraj si pomocí sítě a pomocí vlastně financování skrze tuto 

síť zajišťuje určitý objem dostupnosti té služby - a proto to definuje skrze úvazek. (…) 

máte tam 8 úvazků, víme, že průměrně se poskytne tolik a tolik služeb, a to si oni jakoby 

sledují, jestli potom v benchmarkingu mi vykazujeme ten dostatek poskytnutých služeb a 

z toho vyjde i přepočet vlastně jako na peníze, jestli jsme stále efektivní.“ 
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3.2.6.2 Personální obsazení 

Navýšení úvazků a celkově kapacity zaměstnanců organizace a rozvíjející se 

profesionalizace organizace, má vliv na celkovou práci s klienty. Plnění požadované 

výše přepočtených úvazků je striktněji dána právě po změně financování sociálních 

služeb. 

Personalista: „Hlídáme přesná čísla v tom personálním rozvržení, například sociální 

pracovníci v některém kraji mají 4,25 úvazku a celý rok vlastně už cílíme na to, aby se 

dodrželo tohle to číslo. Přece jenom dříve to bylo takové volnější.“ 

  S rostoucí kapacitou sociálních pracovníků roste například osobitější přístup ke 

klientům či týmová spolupráce na řešení jejich problémů. Celkově sociální pracovníci 

organizace by raději uvítali zvýšení platů již stávajících zaměstnanců než posilování 

celého týmu a neustálé zvyšování úvazků. Sami respondenti ve svých výpovědích 

uvedli, že by zvýšení platů vřele uvítali a uvědomují si, že i tento faktor má vliv na 

celkovou práci s klientem, neboť výše odměny sociálních pracovníků je závislá na 

jejich samotné spolupráci či rozhodnutí i o odchodu z organizace. Dle jejich výpovědí je 

zřejmé, že oproti financování z MPSV se platy samozřejmě zvýšily, ale pořád mohou 

tvrdit, že ne určitě v přímé úměrnosti se zvyšováním mezd, jak je u jiných profesí.  

Sociální pracovnice 1: „(…) tím navýšením úvazků se vytvořily nějaké týmy. Tím, že je 

tam více lidí, víc hlav, víc ví, pojmeme určitě víc klientů, samozřejmě i na ně to má lepší 

dopad, protože tím, jak je tam ta týmová spolupráce, tak se vlastně líp řeší ty jejich 

zakázky.“ 

Sociální pracovnice 1: „(…) to, že nedosahujeme ani průměrných platů, tak to je i 

příčinou časté pracovní fluktuace, což si troufám tvrdit, že má dopad pak i na klienty 

taky, protože každý klient má svého klíčového pracovníka, ta změna mu prostě nedělá 

dobře (…).“ 

V dnešní době najít kvalitního sociálního pracovníka s odpovídajícím vzděláním, 

který bude pracovat za minimální mzdu, je velmi obtížné. Také personalista organizace 

v nedocenění sociálních pracovníků vidí plošnější problém, který se netýká nejenom 

neziskových organizací, ale celková konkurence a poptávka po zaměstnancích je 

aktuálně tak vyhrocena, že aktuálním problémem je nyní sehnat jakékoliv pracovníky 
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na všechny možné pozice v organizaci. Další problémem může teoreticky z důvodu 

striktního pravidla dodržování nařízené výše přepočtených úvazků, že do služby potom 

mohou být dosazováni i zaměstnanci s nerelevantním a neodpovídajícím vzděláním a 

zkušenostmi. 

Personalista: „Úplně nejzákladnější faktor je teďka poptávka po pracovnících na trhu 

práce, což se projevuje mnohem více než to, jaká změna tady nastala.“ 

Z hlediska personálního pak může docházet k tomu, že sociální pracovníci budou 

odcházet jinam, což bude v důsledku znamenat pokles výkonu dané sociální služby a 

zároveň i celkově její kvality. Najít totiž schopného člověka, který má odpovídající 

předpoklady pro výkon povolání sociálního pracovníka dle Zákona o sociálních 

službách v § 109 - § 117, je velmi obtížné. Nicméně v praxi dochází k tomu, že v 

sociálních službách působí převážně pracovníci, kterým k výkonu této profese stačí 

například pouze splněný kurz pracovníka sociálních služeb. Není ojedinělé, že tito 

pracovníci disponují pouze základním vzděláním. Ovšem musí stejně zastoupit stejný 

objem práce, jako kdyby sociálními pracovníky byli, což výkon služby celkově limituje, 

a jak již bylo řečeno, snižuje její úroveň a kvalitu. 

Sociální pracovník 1: „(…), ale de facto, pro všechny platí stejné metodické pokyny a 

vyžaduje se od nich práce, jako kdyby byli sociální pracovníci. Takže s tou odborností 

v té službě se to tímto snižuje. A je to vlastně tím financováním, protože kdyby byly platy 

slušné, tak věřím, že sociální pracovníky prostě seženeme.“ 

Finanční manažer: „(…), když najednou bylo pro organizaci více peněz, tak mám pocit, 

že jsme najednou mohli působit v těch lokalitách, kam se dřív sociální pracovníci 

nedostali, v tom smyslu, že jsou finance na to mít více sociálních pracovníků, a tím 

rozšířit službu v rámci již realizovaných aktivit“. 

 

3.2.6.3 Financování 

Dalším obecnějším a stále přetrvávajícím problémem, který se také týká pravidel 

financování, je samotný rozpočtový proces a s tím spojená rozpočtová pravidla pro 

rozdělování dotací. Tuto problematiku zde také uvádím z důvodu doporučení pro změnu 

financování prostřednictvím kraje, avšak tyto reflexe by byly v návaznosti na složitější 

legislativní procesy, neboť se týkají obecného principu hospodaření jednotlivých článků 
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státní správy. Rozpočet kraje je finančním plánem sestavovaným na jeden kalendářní 

rok, jímž se řídí financování jejich činností.  

Problém, který pociťuje i vedení organizace je v tom, že jejich činnost se odvíjí od 

výše jednotlivých dotací. Organizace má několik finančních manažerů, sociální služby 

realizované ve Středočeském kraji mají jednoho finančního manažera, se kterým byl 

prováděn rozhovor. Dále na tyto jednotlivé finanční manažery dohlíží centrální finanční 

manažer, který spravuje celkový tok peněz organizace s přihlédnutím také na provozní 

náklady, které do čerpání z dotací nevstupují. Všichni tito pracovníci na základě výše 

dotace s přihlédnutím na jednotlivé splátky dotací uvedených ve smlouvách se snaží 

velmi pečlivě vypracovat finanční plán na celý následující rok. Důvodem tohoto 

zpracování je právě zajištění dostatečných finančních prostředků v celém období 

hospodářského roku, aby organizace byla schopna uhradit například včas mzdy 

zaměstnanců včetně jejich odvodů na sociálním a zdravotním pojištění. Organizace a 

finanční manažeři v tomto plánu tedy pracují výhledově s již zjištěnou výší jednotlivých 

přislíbených dotací. Od tohoto plánu se pak odráží řízení jednotlivých finančních 

manažerů v jednotlivých krajích, na základě kterého sociálním pracovníků dovolují 

čerpat náklady na službu, aby se zajistilo rovnoměrné čerpání v průběhu celého roku. 

Ke konci roku ale nastane to, že kraj začne služby tzv. dofinancovávat a uzavírat 

s organizací dodatky ke smlouvám s navýšením dotace.  

Ředitel: „Na začátek roku, když ještě nevědí, jak se to celé jako dovyvine, pustí nějaký 

budget a teď v polovině už cítí, že se to jakoby nevyčerpá, tak začnou vyhlašovat 

dofinancování a teď vy to dofinancování dostanete na tři měsíce nebo na dva měsíce 

před koncem roku.“ 

Tento fakt demonstruji na níže uvedených datech, kdy jsem na základě obsahové 

analýzy Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování sociální služby dle 

zákona č. 108/2006 Sb., zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního 

začlenění nebo prevence sociálního vyloučení na rok 2017 ze dne 3. 2. 2017, zjistila 

původní výši účelově určené dotace. Na základě doloženého Oznámení o rozhodnutí 

Zastupitelstva Středočeského kraje ve věci dofinancování poskytovatele sociálních 

služeb z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2017 uvádím příslušné 

dofinancování služby. 
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- Terénní programy (5489671) 

 Navýšení Konečná výše 

dotace 

Z toho na 

mzdy/platy a 

jejich navýšení 

3.2.2017  

Veřejnoprávní smlouva 

- 2 271 000,- 651 300,- 

10.10.2017 - Dodatek č. 1 
164 500,- 2 435 500,- 815 800,- 

16. 11. 2017 

Dodatek č. 2 

55 200,- 2 490 700,- 871 000,- 

Celkem 
219 700,- 2 490 700,- 871 000,- 

 

- Sociální rehabilitace (2017666) 

 Navýšení Konečná výše 

dotace 

Z toho na 

mzdy/platy a 

jejich navýšení 

3. 2. 2017  

Veřejnoprávní smlouva 

- 1 087 000,- 311 800,- 

10. 10. 2017 

Dodatek č. 1 

84 300,- 1 171 600,- 396 100,- 

16. 11. 2017 

Dodatek č. 2 

27 100,- 1 198 700,- 423 200,- 

Celkem 
111 400,- 1 198 700,- 423 200,- 

Tabulka 10: Dofinancování služeb TP a SR ve Středočeském kraji v roce 2017 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Veřejnoprávní smlouvy o dotaci/příspěvku na poskytování 

sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb., včetně dodatků 
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V tomto bodě se v podstatě rozporují názory na toto dofinancování. Na jedné 

straně stojí ředitel, který sice usiluje o to, aby měl spokojené zaměstnance/sociální 

pracovníky, kteří pak vykonávají svou práci vůči cílové skupině efektivně, ale na 

druhou stranu usiluje o to, aby celkový chod organizace byl bez co nejmenších odporů. 

Jak je i na výše uvedené tabulce vidět, částka na dofinancování služby je vždy v 100% 

určena na navýšení mezd a platů.  

Finanční manažer: „(…)že se je podařilo stabilizovat z hlediska fungování, že vymizela 

taková ta finanční nejistota z počátku roku.“ 

Ředitel: „(…) my na konci roku uděláme jako ty odměny velké, které přesahují, které 

neodpovídají ani nějakému skutečnému reálnému výkonu, že by udělali něco nad a 

extra…“ 

To znamená, že ředitel by raději uvítal, kdyby k dofinancování na konci 

hospodářského roku vůbec nedocházelo a tyto finanční prostředky by mohly být využity 

v následujícím roce bezprostředně na začátku roku během ledna – února na samotnou 

realizaci sociální služeb a zajistit si tak kontinuitu ve finančním toku pro poskytování 

této služby. Více v kapitole Stabilizace služeb a organizace při popisu překlenovacího 

období, kdy sociální služba je poskytována nepřetržitě, ale finanční prostředky na 

službu jsou vypláceny až v průběhu I. kvartálu hospodářského roku, tudíž náklady na 

činnost musí být hrazeny z jiných zdrojů. Na druhé straně stojí sociální pracovníci, kteří 

jak již bylo výše zmíněno, jsou stále i tak nespokojeni s výší jejich mezd a naopak by 

dofinancování uvítali ještě ve větším rozsahu. 

Ředitel: „(…) ale prostě co bych já nejraději viděl, kdyby někdy nedělali dofinancování 

a nechali si ty peníze na další rok.“ 

Sociální pracovník 1: „(…) z hlediska toho financování, ty platy sociálních pracovníků 

jsou stále na nízké úrovni, a to ten kraj je má teda mnohem menší,než jsou ty evropské 

projekty, a to, že nedosahujeme ani průměrných platů.“ 

Z pohledu takto velké organizace jako je Romodrom o. p. s. není problém tak 

rozsáhlý, jelikož organizace disponuje ve finančním toku i jinými zdroji financování, 

nicméně jiné organizace mohou být závislé například pouze na finančních prostředcích 

z této dotace, a tam by mohl nastat problém v samotné realizaci služby. 
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3.2.6.4 Jiné zdroje financování 

Nejvýraznější vztah následku stabilizace služeb a organizace je právě s hlavním 

jevem práce s klientem, neboť skoro ve všech výpovědích v tomto kontextu měla tato 

stabilizace pozitivní vliv na pracovní nasazení sociálních pracovníků a ostatních 

zaměstnanců. Mohlo by se zdát, že změna financování sociálních služeb na kraje měla 

vliv na změnu termínů pro zasílání dotací před začátkem hospodářského roku jako 

záloha na rok následující, nebo zaslání dotace na účet organizace bezprostředně na 

začátku prvních dvou měsíců hospodářského roku. Někteří pracovníci to tak 

v organizaci vnímají. Avšak financování dotacemi z kraje je stejné, jako bylo při 

financování z MPSV. Z výpovědi ředitele, který doplňuje názor sociální pracovnice, jde 

o jiný faktor, který vzešel ze spolupráce s krajem. Nezisková organizace může nyní 

využívat i zdroj financování z projektové dotace ESF OPZ Středočeského kraje. Z 

projektové dotace Středočeského kraje jsou služby financovány až do konce roku 2019. 

V tomto konkrétním případě například dle níže uvedené tabulky je zřejmé, že Sociálně 

aktivizační služba pro rodiny s dětmi, je financována od roku 2016 také z dotace 

Středočeského kraje z ESF OPZ, což pro organizaci znamená, že má finanční 

prostředky již na začátku roku s předstihem, a může tak celkově stabilizovat svůj 

provoz (mzdy, nájem aj.).  

- Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (7058421)  

MPSV STŘEDOČESKÝ KRAJ 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

a) 192 000,- 1 204 000,- 1 387 000,- 1 317 600,- 

b) 384 900,- 

b) 1548 700,- 

Viz tabulka č. 7: Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi – vývoj financování 

Zdroj: Vlastní zpracování dle Výročních zpráv, analýza Smluv 
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Poznámky k tabulce: 

a)Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi (7058421) je poskytována od 1. 1. 2013 

b)služby/resp. kapacity, které jsou od října 2016 podporované z projektové dotace ESF OPZ 

Středočeského kraje. Z projektové dotace Středočeského kraje budou služby financovány až do konce 

roku 2019. 

 

Ředitel: „To cash-flow je vždycky složité. Prostě krajské dotace dneska chodí někde od 

začátku března do konce března, což se moc jakoby nezměnilo.“ 

Sociální pracovnice 1: „Pak tomu hodně pomohli projekty z Evropské unie, kde jsou 

vlastně o něco lepší peníze, a financování je tím zajištěný.“ 

Díky tomuto financování se organizaci daří zvládat problémy spojené s jejich 

cash-flow, například nedostatečné finance měly vliv na vyplácení mezd a odvodů, které 

s sebou nesly cílené ukončování pracovních smluv na konci každého dotačního období 

a uzavírání dohod o provedení práce bezprostředně pro následující zhruba 3 měsíce. 

Tím zaměstnancům musela být zkrácena pracovní doba v návaznosti na možnost 

pokrytí jejich mzdových nákladů. Mohlo docházet často i k pracovní fluktuaci z důvodu 

nejistoty pracovníků v jejich pracovních pozicích a dle respondentů tomu tak skutečně 

bylo. V současné době se tento defekt již v organizaci neobjevuje a příčinou dle 

respondentů je právě například možnost využívat i jiných zdrojů financování krajem. 

Nyní jsou v organizaci i takoví zaměstnanci, kteří již disponují i smlouvou na dobu 

neurčitou, což se může v pracovním nasazení velmi pozitivně směrem ke klientům 

odrážet.  

Sociální pracovnice 1: „(…) tak když byly ty DPPčka, byly vlastně na poloviční úvazek, 

takže by se dalo říct, že během nějakých tří měsíců se s tou cílovou skupinou pracovalo 

taky o půlku míň. A určitě je taky důležitý být při té práci s nimi v pohodě, což tohle 

tomu určitě nepřispělo.  

Sociální pracovnice 2: „Člověk byl demotivovaný, vlastně nebavilo ho to až tak moc, 

(…) byl měsíc, kdy jsme nevěděli, jestli ta mzda bude včas, jestli budu mít třeba na svoje 

léky (…) a i to se odráželo v té práci…“ 

Sociální pracovnice 2: „Byla tam i kolegyně, která pak odešla do státního sektoru, 

protože jí nevyhovovala ta nejistota prostě. Tohle to se určitě zlepšilo.“ 
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K zásadnější změně po přechodu financování sociálních služeb z MPSV  na kraje 

došlo v oblasti vyhlašování příslibu dotace. Když byla sociální služba financována 

z MPSV, bezprostředně bylo na jejich webových stránkách vyvěšeno rozhodnutí o tom, 

kolik objemu finančních prostředků organizace dostane. Po změně financování se 

změnili i pravidla se schvalováním rozpočtu a nyní v lednu příslušného roku schvaluje a 

projednává nejprve Rada a následně Zastupitelstvo, takže o výsledku je organizace 

obeznámena pouze díky své vlastní iniciativně zjišťování a organizace se dostane pouze 

k nějaké výsledné informaci, která není dosud nikde zveřejněna ani podložena tak, aby 

se s ní dalo nějakým způsobem pracovat. Například právě banka, se kterou dosud 

organizace uzavírala úvěrové smlouvy z důvodu profinancování přechodného období, 

nemusí již tyto informace brát jako relevantní podklad pro přislíbení úvěru. Organizace 

při vyřizování úvěru vždy dokládala přehled přislíbených dotací, které již MPSV uvedlo 

jako veřejnou informaci, což banka považovala za dostačující zdroj informací. Nicméně 

nyní tomu tak být nemusí, banka může mít k vyhovění pro odsouhlasení a podpisu 

úvěrového rámce námitky právě z těchto důvodů a pomoci organizaci by mohla i 

odmítnout.  

Ředitel: „(…) a navíc ta informace není veřejně dostupná tím, že by visela někde na 

webu, jdete do nějakého zápisu z Rady, tak to prostě ještě může říct ta banka, co když to 

zastupitelstvo změní.“ 

Na druhé straně je ale dalším pozitivem, který vzešel ze spolupráce s krajem 

z pohledu zajištění dostatečných finančních prostředků a následnou stabilizaci 

organizace, zavádění půjček od kraje, které slouží na přechodné období na mzdy 

zaměstnanců, kdy organizace nemá dostatečné finanční prostředky pro provoz 

organizace. Nicméně ani to organizace nepovažuje za řešení, jelikož mzdové náklady za 

jeden měsíc většinou ani z části nepokryjí tyto zmíněné a využívané půjčky. Organizace 

se proto i nadále snaží využívat finančních výpomocí banky, které jsou pro ně leckdy 

zbytečně finančně náročné (úroky). Ředitel organizace by v tomto ohledu rád uvítal 

změnu a to v podobě předem hrazených záloh v rámci schváleného rozpočtu na službu, 

tu by pak mohli již od začátku roku čerpat. 

Ředitel: „Ale, a to já vyčítám kraji jako k dobru, že kraje začali na tuto situaci jako 

reagovat, začali poskytovat bezúročné půjčky neziskovým organizacím.“ 
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IV. ZÁVĚR 

Hlavním cílem práce bylo zhodnotit dopady přechodu financování sociálních 

služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje na příkladu případové studie 

organizace Romodrom o. p. s. Cílem bylo tuto fázi přechodu popsat z pohledu vybrané 

nestátní neziskové organizace, a to v kontextu aktuálních zkušeností a praxe v oblasti 

integrace Romů v rámci nově nastavených interních pravidel Středočeského kraje. 

Cílem výzkumu bylo dále zachytit výsledky, které by mohly mít praktický význam, 

získané informace budou moci být využity ke zlepšení spolupráce mezi poskytovateli 

sociálních služeb a vládními institucemi. Zjištěné nedostatky a nevýhody plynoucí 

z popisované transformace mohou být v budoucnu reflektovány v rámci dalších 

legislativních změn, a to i na ostatní kraje v České republice.  

Pro dosažení vytyčených cílů jsem si stanovila tři výzkumné otázky. První hlavní 

otázka zjišťovala, jak vybraná NNO hodnotí nově vytvořené povinnosti plynoucích 

z přenosu systému financování sociálních služeb z Ministerstva práce a sociálních věcí 

na kraje a to v kontextu integrace Romů ve Středočeském kraji. Druhá otázka 

(podotázka) byla zaměřena na to, jaké klady a zápory pro NNO plynou z této změny. 

Případné zjištěné nedostatky a nevýhody plynoucí z popisované transformace mohou 

být v budoucnu reflektovány v rámci dalších legislativních změn. Třetí otázka 

(podotázka) zjišťovala současný stav procesu integrace Romů skrze registrované 

sociální služby poskytované vybranou NNO. Zachycení zkušeností dobré praxe po 

přechodu financování by mohlo zefektivnit vztah NNO a státu v oblasti systému 

financování působící na kvalitu poskytovaných sociálních služeb. Odpověď měla popsat 

specifika spolupráce kraje a vybrané neziskové organizace, a to v důsledcích její 

aktuální činnosti a praxe. 

Výzkumným designem použitým pro tuto práci byla případová studie. Práce je 

případovou studií neziskové organizace Romodrom o. p. s. působící v oblasti sociálních 

služeb pro lidi, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením nebo jsou postiženi 

nepříznivou životní situací. Původní myšlenka založení organizace v roce 2001 byla 

pomoci lidem především romského etnika. Data pro výzkum byla čerpána 

z polostrukturovaných rozhovorů s 5 vybranými zaměstnanci organizace na základě 

určených kritérií a promyšlenou návazností jejich realizace. Dále byla čerpána data 

z výročních zpráv (2012 – 2017), stanov a webových stránek organizace.  
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Byly také využity neveřejné dokumenty organizace jako Rozhodnutí Ministerstva práce 

a sociálních věcí – odbor sociálních služeb a sociální práce o poskytnutí dotace 

z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu pro roky 2013 a 2014 na dotaci pro sociální 

služby pouze ve Středočeském kraji. Pro roky 2015 – 2017 byly doloženy Smlouvy se 

Středočeským krajem, o poskytnutí dotace nebo příspěvku pro poskytovatele sociálních 

služeb včetně příslušných dodatků s uvedením dofinancování konkrétních služeb. Dle 

potřebnosti jsem průběžně žádala organizaci o doložení dalších oficiálních a interních 

dokumentů pro případné porovnání s jinými kraji. 

Získaná zjištění a výsledky výzkumu jsou rozděleny do šesti tematických kapitol, 

které se vztahují k oblastem v rámci nastaveného cíle výzkumu a zvoleným 

výzkumným otázkám. Jde o témata metodika a pravidla, práce s klientem, participace 

Romů, analýza potřeb, spolupráce NNO a kraje, stabilizace služeb a organizace. 

Jednotlivé tematické kapitoly byly podloženy daty z rozhovorů a relevantními daty 

z obsahové analýzy dokumentů.   

První výzkumnou podotázkou bylo zjistit v rámci cíle výzkumu, jaké výhody a 

nevýhody vidí NNO v přenosu financování sociálních služeb z Ministerstva práce a 

sociálních věcí na kraje a to z pohledu jejich vzájemné spolupráce. To, jak organizace 

zhodnotila klady a zápory plynoucích z této změny, bylo vždy doplněno vhodnými 

doporučeními u jednotlivých tematických kapitol, ty mohou být v budoucnu 

reflektovány v rámci dalších legislativních změn, a to i na ostatní kraje v České 

republice, neboť právě neziskové organizace jsou jednou z nejdůležitějších součástí při 

hledání nových řešení v otázkách romské integrace.  

Hlavní výzkumnou otázkou bylo, jakým způsobem nestátní neziskové organizace 

hodnotí změnu v přenosu financování sociálních služeb z Ministerstva práce a 

sociálních věcí na kraje v kontextu romské integrace. Zhodnocení nově vytvořených 

povinností plynoucích z přenosu a změny systému financování sociálních služeb 

z Ministerstva práce a sociálních věcí na kraje mělo popsat dopady v rámci aktuálně 

poskytujících služeb v oblasti integrace Romů. Na tuto výzkumnou otázku odpovídá 

první tematický okruh z výsledků výzkumu: METODIKA A PRAVIDLA. Podmínky a 

pravidla Středočeského kraje plynoucí pro organizaci po změně financování sociálních 

služeb mohou mít výsledný vliv na integraci Romů v podobě specifik práce s klientem 

z cílové skupiny. Konkrétně se jedná o nově nastavená pravidla ve vykazování 
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intervencí, které mají vliv na integraci Romů. Ukázalo se, že jedním z nejvlivnějších 

faktorů v této oblasti nově nastavených pravidel, které mají vliv na práci s klientem 

z cílové skupiny a zároveň na integraci Romů, je tzv. intervence, což představuje 

časovou interakci s klientem, u kterého se řeší nějaký problém. Tato intervence má vliv 

dle NNO na integraci Romů z pohledu působení na samotnou práci s klientem. Dřívější 

jednotnou metodiku MPSV nahradilo 14 rozdílných metodik pro jednotlivé kraje. 

Vlivem rozdílných metodik v rámci vykazování a naplňování tohoto kontaktu 

s klientem může docházet k úmyslnému zkreslování skutečně provedené a vykázané 

práce. Ve Středočeském kraji je tato intervence v porovnání s ostatními kraji „zlatý 

střed“. Sociální pracovník tak může být subjektivně ovlivněn při výběru klienta, který 

se mu může zdát z tohoto hlediska naplňování ukazatele neefektivní, a s ním spojenou 

zakázkou. 

Doporučením k nově nastavené metodice pro jednotlivé kraje bylo, aby byla 

vytvořena znovu jednotná metodika pro všechny kraje závazná a společná. Aby 

intervence nebyla tak závazným ukazatelem pro poskytovatele dotace, ale byla pro něj 

tato data pouze informativní.  

Tato intervence má vliv dle NNO na integraci Romů také z pohledu působení 

jejího samotného vykazování na pohled veřejností. Teoreticky by mohla nastat situace, 

kdy uživatel/čtenář výroční zprávy, který je potencionálně rozhodnut, že finančně 

podpoří účelově některou s poskytovaných sociálních služeb v některém z krajů 

působení, se rozhodne právě na základě zjištění z výročních zpráv, kde jsou tyto 

intervence vykázány. Na základě tohoto úsudku se pak může stát, že práce sociálních 

pracovníků je z pohledu veřejnosti v některých krajích vyhodnocena a vnímána jako 

neefektivní a tak se rozhodnout ji finančně nepodpořit.  

Doporučením bylo zlepšit způsob vykazování těchto intervencí ve svých veřejně 

dostupných dokumentech, uvádět intervence v souvislostech a pojmout vykazování 

vlastním způsobem tak, aby bylo možné objektivní porovnání s jinými kraji, neboť 

výroční zprávy jsou určeny také široké veřejnosti, která je dalším potencionálním 

sponzorem organizace a výroční zpráva se tak směrem k veřejnosti stává součástí 

marketingové komunikace. 
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Posledním doporučením k metodice, které se týká rozpočtových pravidel 

uznatelných a neuznatelných nákladů je takové, že jak ve Středočeském kraji, tak i 

v ostatních krajích by bylo vhodné organizaci umožnit změny v rozpočtu v průběhu 

realizace v návaznosti na již uskutečněné kontakty s klientem a pokrýt tak všechny 

skutečně vzniklé náklady nezbytné pro realizaci služby. Nemožnost čerpat finanční 

prostředky na některé položkové náklady je někdy z hlediska samotné služby 

neefektivní. 

Jelikož samotný kontext diplomové práce je zaměřen na téma integrace Romů, 

druhé téma ve výsledcích výzkumu vzešlo v paradigmatickém modelu jako jev, a to 

z vybraných kategorií otevřeného kódování. Druhým tématem je PRÁCE 

S KLIENTEM, které se prolíná se všemi ostatními tématy, jelikož je centrální kategorií, 

kolem které byl uspořádán celý výsledný analytický příběh výsledků. Byly 

identifikovány různé dopady na práci s klientem s cílové skupiny. Tyto dopady 

podložené příklady z praxe byly vztaženy k různým typům příčinných podmínek 

metodik a pravidel Středočeského kraje (především výše přepočteného úvazku a 

intervence služeb), dále byl hlavní jev práce s klientem vztažen ke kontextu analýzy 

potřeb cílové skupiny. Bezesporu má vliv na práci s klientem i fáze následku stabilizace 

organizace a poskytovaných sociálních služeb, která je ovlivněna v určitých oblastech 

nově nastavenou metodikou a pravidly Středočeského kraje. Tuto kategorii jsem ve 

výsledcích uvedla stručněji z důvodu vysvětlení návaznosti v ostatních tematických 

kapitolách.  

Třetím tematickým okruhem byla PARTICIPACE ROMŮ. Změnou financování 

se podpora proromských organizací mohla oslabit. I organizace si uvědomuje, že změna 

financování sociálních služeb z MPSV na kraje mohla mít vliv na tyto proromské 

organizace. Tíhou nových metodických pravidel mohlo pohasnout fungování těchto 

organizací a ukončení jejich činnosti. V rámci Středočeského kraje se tak nestalo, 

naopak po změně financování došlo k tomu, že Středočeský kraj všechny doposud 

fungující organizace přesunul do Sítě, kde s nimi zahájil spolupráci. Participace Romů 

v podobě zainteresovaných proromských organizací je vnímána jako přidaná hodnota 

integrace Romů, která může být pro cílovou skupinu podstatná. Je důležité, aby kraj 

tyto organizace nevnímal negativně, ale naopak pozitivně a podpořil aktivně jejich 

činnost.  
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Čtvrté téma se týkalo ANALÝZY POTŘEB cílové skupiny. Pro realizaci 

sociálních služeb, které mají vést k efektivním cílům, je z hlediska vybrané organizace 

důležité jejich samotné zapojení do popisu potřeb cílové skupiny a identifikaci sociálně 

vyloučených lokalit, ve kterých je důležité působit. Potřeby cílové skupiny mají být 

zjišťovány i konkrétním poskytovatelem sociální služby. Aktuální zdroj dat pro analýzu 

potřeb Romů a identifikaci sociálně vyloučených lokalit je dle organizace z hlediska 

nastavené metodiky nedostatečný. 

Potřeby klientů nemusí být pohledem veřejných institucí vnímány stejně jako 

z hlediska NNO poskytující sociální služby právě lidem romského etnika, kdy si mohou 

sami utvářet analýzu potřeb pro své působení. To, že si dříve mohla organizace mapovat 

potřeby cílové skupiny víceméně sama, mělo na práci s klientem dopad v tom ohledu, 

že se pracovalo i v oblastech, kde nebyly sociální služby určitým způsobem žádané, a to 

především z pohledu samotné obce, kde se sociálně vyloučená oblast nacházela. Další 

výhodou bylo, že organizace mohla mapovat potřeby cílové skupiny přímo v ohnisku 

působení a neopírala se pouze o data sekundární.  

Klíčovým partnerem při určování této potřeby je obec, která dává kraji na NNO 

doporučení, proto je velmi důležité podpořit ty starosty obcí, kteří mají k řešení 

sociálních problémů aktivní postoj. V této fázi jsem vhodně zdůraznila důležitost 

transakčního a komplementárního modelu vztahu státu a NNO. Nezisková organizace 

by ráda viděla rozhodování o působení své činnosti a identifikování vyloučených lokalit 

ve své režii. Nicméně pokud bych měla navrhnout řešení v souladu s aktuální situací, je 

důležité, aby se nezisková organizace, kraj a obce dostaly na rovinu shody. Vedení 

organizace Romodrom vidí v tomto přesunu kompetencí v mapování potřeb cílové 

skupiny největší rozdíl, což plyne právě z přechodu financování sociálních služeb. Tato 

původní samospráva NNO není organizací již tolik žádána jako to, že jí opravdu záleží 

na tom, aby se dobře nastavili principy a nástroje pro mapování skutečné potřeby Romů 

v oblastech se skutečnými problémy sociálního vyloučení.  

Doporučení v této oblasti navrhl sám ředitel organizace, utváření celkového 

úsudku a strategií by mělo být na základě informací vyzískaných z co nejvíce zdrojů, 

například také ve spolupráci s OSPOD nebo represivními složky státu. Je si vědom, že 

informace plynoucí pouze z NNO by pro kraj v jeho úsudku pro vytváření různých 

strategií pro integraci Romů nemusela být vůbec objektivním zdrojem dat. 
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Dalším doporučením bylo navrhnout kraji, aby chtěl po neziskových organizacích 

vykázat výsledky v podobě kvalitativních dat s vyhodnocením efektivity práce s klienty 

z romského etnika. Nebo přímo ve statistických výkazech (například benchmarking) 

poskytovatelům sociálních služeb ke každému ukazateli vypsat relevantnost a důvod 

sběru dat, jelikož dosud není kompetentním lidem, kteří toto výkaznictví zpracovávají 

jasné, po jakých datech kraj vůbec chce jít.  

Páté téma byla SPOLUPRÁCE NNO A VLÁDNÍCH INSTITUCÍ. Obecným 

výsledkem je fakt, že spolupráce s krajem a obcí je přínosná pro rozvoj činnosti 

organizace, umožňuje jí vytvářet si tím nové příležitosti v rámci svého působení. 

Výsledky v tomto tématu odpovídají na druhou výzkumnou otázku, jaké činnosti 

v oblasti integrace Romů vybraná nezisková organizace realizuje, díky změně 

financování sociálních služeb z MPSV na kraje to v důsledku jejich vzájemné 

spolupráce. Oporou ve výzkumné části bylo teoreticky vymezit vztahy mezi státem a 

nestátním neziskovým sektorem, které se nacházejí na rovině shody, neboť na základě 

teoretického rámce vztahu státu a NNO v transakčním a komplementárním modelu bylo 

pojímáno téma empirické části. Tyto výsledky jsou vymezeny v komplementárním 

modelu vztahu státu a NNO. Jak uvádí Najan (2000, s. 378), je v modelu 4K 

komplementarita chápána skrze podobné cíle, kterých se dosahuje odlišnými 

prostředky. V tomto modelu by se předpokládalo, že dojde k nezávislému nebo i 

smluvnímu uspořádání, kde se kraj a NNO navzájem doplňují v dosahování tohoto 

zmíněného cíle, a to dokonce i prostřednictvím rozdílných prostředků. To znamená, že 

kraj (obec) má prostředky na získání důležitých dat, která jsou pak pro NNO důležitá 

z hlediska jejich efektivního působení na integraci Romů. Že je prozatím získávání 

relevantních dat postaveno na nevhodné metodice, je vnímáno i z pohledu organizace 

jako handicap. Proto se dá předpokládat, že výše zmíněná problematika analýzy potřeb 

a doporučení kraje souvisí s tím, jaký vztah má NNO, kraj a obce. Pro organizaci je 

důležité respektovat nově nastavená pravidla a legislativu a v důsledku decentralizace 

financování. Ve vztahu NNO s krajem či obcí musí vzájemně nějakým způsobem 

koexistovat, a tak tomu přizpůsobují svá rozhodnutí a snaží se z těchto vztahů vytěžit co 

nejvíce. Došlo k přímé spolupráci NNO a obcí, respektive jejími zástupci s cílem 

rozvíjet činnost NNO. Zjevný důvod spolupráce obcí s NNO v tomto komplementárním 

modelu je zřejmě z důvodu vzájemného přínosu obou stran vyplývajících z výhod 

nabízených oběma sektory. Vláda neočekává, že v blízké budoucnosti poskytne tyto 
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specializované funkce (in Kramer, 1981), respektive sociální služby, které může 

poskytnout právě NNO. Zjištěným výsledkem tohoto konkrétního rozvoje činností je 

správa ubytovny Mexiko ve Slaném. NNO byla oslovena Agenturou pro sociální 

začleňování, aby realizovala na tomto místě ve své režii sociální podnik. Město by se 

podílelo na realizaci tohoto sociálního podnikání spolu s neziskovou organizací. Město 

by NNO hradilo náklady za správu tohoto objektu a NNO by co nejefektivněji 

prostřednictvím svých nástrojů usilovala o integraci Romů. V tomto bodě bych tuto 

spolupráci přiřadila k tzv. transakčnímu modelu. Zde dochází k tomu, že NNO 

kompenzuje určitým způsobem selhání státu, respektive neplnění úlohy města 

v sociálních oblastech, a tedy NNO může nabídnout své služby k prodeji. K této 

transakci dochází z toho důvodu, že město má na tyto investice a na nákup těchto služeb 

prostředky. V tomto okamžiku si v poskytování služeb nekonkurují, ale město a NNO 

vstupují do vztahu transakce – směny a uzavírají mezi sebou partnerství. 

Poslední, šestým tématem byla STABILIZACE SLUŽEB A ORGANIZACE. 

Obecnějším výsledkem tohoto tématu byl fakt, že celková stabilizace organizace a 

sociálních služeb díky změně financování celkově přispívá k efektivní práci s cílovou 

skupinou. Dopad změny financování sociálních služeb z MPSV  na kraje je z pohledu 

neziskové organizace vnímáno pozitivně pro celkovou stabilizaci organizace a procesu 

poskytovaných sociálních služeb. Například zapojením organizace do Sítě sociálních 

služeb nebo financování služeb i z evropských fondů skrze kraje, znamená pro její 

fungování perspektivní rozvoj a jistoty do budoucna. Součástí zapojení NNO do Sítě 

poskytovatelů sociálních služeb je získání tzv. pověření, které například v současnosti 

má organizace na všechny služby registrované ve středočeském kraji na období od 1. 1. 

2018 do 31. 12. 2020. S tímto pověřením se váže i automatický dotační nárok, který pro 

organizaci plyne. Jistota dlouhodobějšího výhledu financování je pro organizaci 

signálem, že může plánovat svoji činnost ne pouze v krátkodobém horizontu jednoho 

roku, na který je vždy dotace určená. Ovšem může mít různé vize v podobě inovací, 

které přímo vyžadují dlouhodobější časový interval.   

Sociální služby jsou ve Středočeském kraji financovány i z jiných zdrojů, jako je 

projektová dotace ESF OPZ Středočeského kraje a finanční podpora ESF OPZ v rámci 

Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSV). Díky tomuto 

financování se organizaci daří zvládat problémy spojené s tokem peněz, jako například 
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nedostatečné finance na vyplacení mezd a odvodů, které s sebou nesly ukončování 

pracovních smluv na konci každého dotačního období a uzavírání dohod o provedení 

práce na následující zhruba 3 měsíce. To mělo vliv na práci s klientem jak z toho 

důvodu, že se s cílovou skupinou pracovalo také o něco méně a bez nějaké návaznosti a 

kontinuity, ale také z toho důvodu, že to mělo i negativní dopad na zaměstnance 

samotné, osobní nespokojenost se pak mohla projevit na samotné práci s klientem.  

K zásadnější změně po přechodu financování sociálních služeb z MPSV  na kraje 

došlo v oblasti vyhlašování příslibu dotace. Když byla sociální služba financována 

z MPSV, bezprostředně bylo na jejich webových stránkách vyvěšeno rozhodnutí o tom, 

kolik objemu finančních prostředků organizace dostane. Po změně financování se 

změnili i pravidla se schvalováním rozpočtu a nyní v lednu příslušného roku schvaluje a 

projednává nejprve Rada a následně Zastupitelstvo, takže o výsledku je organizace 

obeznámena pouze díky své vlastní iniciativně a zjišťování a dostane se pouze k nějaké 

výsledné informaci, která není dosud nikde zveřejněna ani podložena tak, aby se s ní 

dalo nějakým způsobem pracovat. 

Již výše uvedená problematika přechodného období spojená s tokem peněz se 

promítla v určitém omezení i do jednání s bankou. Banka, se kterou dosud organizace 

uzavírala úvěrové smlouvy z důvodu profinancování přechodného období, nemusí již 

informace o přislíbení dotace v podobě pouze informativní od kraje brát jako relevantní 

podklad pro uzavření smlouvy o úvěru. Organizace při vyřizování úvěru vždy dokládala 

přehled přislíbených dotací, které již MPSV uvedlo jako veřejnou informaci, což banka 

považovala za dostačující zdroj informací. Nicméně nyní tomu tak být nemusí, banka 

může mít k vyhovění pro odsouhlasení a podpisu úvěrového rámce námitky právě 

z těchto důvodů a pomoc organizaci by mohla i odmítnout. Na tuto problematiku ale 

začal reagovat kraj, pro zajištění dostatečných finančních prostředků zavedl bezúročné 

půjčky, které slouží na přechodné období na mzdy zaměstnanců. 

Doporučením z pohledu ředitele organizace bylo, že by na místo těchto půjček rád 

uvítal změnu, a to v podobě předem hrazených záloh v rámci schváleného rozpočtu na 

službu, tu by pak mohli již od začátku roku čerpat a započíst v průběhu roku.  
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Navýšení úvazků a celkově kapacity zaměstnanců organizace a rozvíjející se 

profesionalizace organizace má vliv na celkovou práci s klienty. S rostoucí kapacitou 

sociálních pracovníků roste například osobitější přístup ke klientům či týmová 

spolupráce na řešení problémů. Celkově sociální pracovníci organizace by raději uvítali 

zvýšení platů již stávajících zaměstnanců než posilování celého týmu a neustálé 

zvyšování úvazků. V dnešní době najít kvalitního sociálního pracovníka 

s odpovídajícím vzděláním, který bude pracovat za minimální mzdu, je velmi obtížné. 

Z hlediska personálního pak může docházet k pracovní fluktuaci, což bude v důsledku 

znamenat pokles výkonu dané sociální služby a zároveň i celkově její kvality.  
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6.2 Otázky pro polostrukturované rozhovory 

 

1. Jak hodnotíte samotnou fázi přechodu financování sociálních služeb 

z ministerstva práce a sociálních věcí na kraje a to z hlediska připravenosti 

procesu plánovaného přechodu? 

2. Došlo v okamžiku tohoto přechodu k některým zásadním změnám např.: Musely 

být zrušeny některé Vámi z již dosud poskytovaných služeb? 

3. V čem vy sama vidíte podstatný rozdíl po realizaci této změny – a to v kontextu 

konkrétních realizovaných sociálních služeb? 

4. Hlavním důvodem přechodu financování sociálních služeb bylo zlepšení zájmu 

o aktuální potřeby cílové skupiny na lokální úrovni v konkrétních krajích, a tím 

rychlejší a flexibilnější reflektování těchto zájmů – jak hodnotíte tyto cíle již 

z pohledu realizovaných projektů a poskytovaných služeb financovaných již 

přímo z kraje 

5. Jaké výhody pro Vás jako neziskovou organizaci plynou z této změny 

financování sociálních služeb?  

6. Naopak jaké nevýhody pro Vás jako neziskovou organizace v poskytování 

sociálních služeb plynou z tohoto přechodu financování? 

7. Jsou nějaké konkrétní aktivity, které se vám díky změně financování sociálních 

služeb podařilo zrealizovat? 

 

 

 

 


