Interpelace ve věci "Novela zákona o
soc.službách - zase jen slib?"

vloženo: 17.12.2020, 21.29

Poslanecká sněmovna 17.12.2020 - Ústní interpelace Víta Kaňkovského na
nepřítomnou ministryni práce a socilních věcí Janu Maláčovou ve věci: Novela zákona o
soc.službách - zase jen slib?
Poslanec Vít Kaňkovský: Vážená nepřítomná paní ministryně Maláčová. Už třetí rok v těchto zdech
slýcháme o tom, že jednou z vašich priorit je v tomto volebním období schválit novelu zákona o sociálních
službách. Slýchali jsme to tady už v minulém volebním období a víme, jak to dopadlo. Dopadlo to velkým
ﬁaskem. V posledním roce volebního období sice byl předložen návrh novely zákona o sociálních službách,
ale minulá Sněmovna už nedokázala tuto novelu schválit.
Nyní jsme v podobné situaci. Jsme zhruba deset měsíců před volbami a zákon o sociálních službách tedy
znovu není. Takže se vás chci zeptat, paní ministryně, co je tedy skutečně vaší prioritou v tomto volebním
období. Je to přechod z fungujících dětských skupin na jesle? Skutečně toto je to nejdůležitější, co je třeba
v tomto volebním období potřeba udělat?
Takže se vás chci zeptat. Stihneme ještě projednat zákon o sociálních službách? Donesete ho skutečně ještě
v tomto roce do Sněmovny a bude to vaší prioritou? Čekají na to jak poskytovatelé sociálních služeb, tak i
klienti, protože zejména problém s ﬁnancováním sociálních služeb je přímo odvislý od nastavení v zákoně
o sociálních službách a všichni dobře víme, že to je v posledních letech velký problém.
Takže já vás chci vyzvat, paní ministryně, jednak k písemné odpovědi a zároveň velmi, velmi, vás prosím,
přineste sem novelu zákona o sociálních službách, ať můžeme udělat všechno pro to, aby do konce
volebního období spatřila světlo světa. To znamená, aby byla schválena jak v Poslanecké sněmovně, tak
v Senátu. Děkuji.

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno písemně.
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