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Principy financování veřejnoprávní a dobrovolné formalizované solidarity ve službách 

sociální péče v ČR 

Abstrakt:  

Služby sociální péče jsou specifickou soustavou v sociální ochraně, neboť na rozdíl od čistě 

veřejnoprávních dávkových systémů umožňují koexistenci veřejné a dobrovolné 

formalizované solidarity v jednom systému. V Evropě známe několik možných modelů této 

koexistence, s různě nastavenými vztahy mezi subjekty. Práce si klade otázku: Jaké je vhodné 

uspořádání pro ČR, která tuto otázku aktuálně řeší?  

Cílem práce je zjistit možnosti nastavení veřejné a dobrovolné formalizované solidarity ve 

službách sociální péče a navrhnout jejich vzájemné spolupůsobení. Proto design výzkumu 

staví především na kvalitativních metodách. Nejprve jsou představeny statistické souvislosti 

v oblastech demografie, ekonomie a sociálních souvislostí. V dalším kroku se pomocí řízené 

skupinové diskuse a hloubkových rozhovorů zabývá nastavením veřejnoprávní solidarity a 

regulace v oblasti služeb sociální péče. Završením výzkumu jsou 3 případové studie s příklady 

dobré praxe financování nestátních neziskových organizací ve službách sociální péče.  

Prvním výstupem je popis možnosti nastavení principů financování služeb sociální péče 

včetně dopadů do dalších oblastí poskytování služeb sociální péče (management systému, 

role a kompetence veřejnoprávních subjektů, nárok na službu, garance dostupnosti a kvality, 

vztah klienta a poskytovatele).  

Druhým uceleným výstupe je popis dobré praxe ve financování stejných služeb 

prostřednictvím samofinancování nestátních neziskových organizací, který představuje tři 

odlišné přístupy. Příklady reprezentují hlavní typy samofinancování, které byly v rámci 

výzkumu identifikovány. Jedná se o: 

- dobře vyváženou diverzifikaci zdrojů – veřejné financování, platby klientů, budování 

fundraisingu a vlastní podnikání 

- zvýšení přidané hodnoty komerčních hotelových služeb pro seniory díky nabídce 

služeb sociální péče 

- spolufinancování na základě čistě komerční vlastní výdělečné činnosti mimo poslání 

organizace. 

Pouze okrajově je řešena otázka uplatnění podnikatelských subjektů ve službách sociální 

péče, pro jejich rozvoj nejsou dosud nastaveny podmínky.  
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