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Výzva Vládě České republiky

V Praze dne 21. února 2021
Vážený pane premiére, vážené ministryně a ministři,
žádáme vás, abyste v zájmu lidí žijících v České republice rozhodli na svém pondělím
zasedání o nekrácení Evropského sociálního fondu (ESF+) pro období 2021–2027 o 10 %
a rozhodli o ponechání celé alokace tak, jak ji navrhla Evropská komise.
Dále vás vyzýváme, abyste nepřijali návrh Pravidel spolufinancování pro období 2021–
2027 tak, jak jej předložilo Ministerstvo financí, a nařídili jejich přepracování takovým
způsobem, který by odpovídal podmínkám stanoveným v předchozím programovém
období. Pokud by byl schválen současný návrh Pravidel spolufinancování rušící výjimku
z povinné spoluúčasti, významně by se snížila absorpční kapacita poskytovatelů
sociálních služeb, což by neumožnilo čerpat finanční prostředky jak neziskovým
a příspěvkovým organizacím, tak obcím.
Krácení ESF+ a zrušení výjimky z povinné spoluúčasti by se významně negativně
projevilo v pomoci lidem, kteří ztratili zaměstnání, přišli o svou živnost či firmu, lidem,
kteří nezvládají platit své závazky, dětem, rodinám, matkám či otcům v tísni. Nově
navržené nastavení alokací a jejich čerpání by se dotklo také vzdělávání dětí a mládeže
a dalších sociálně zdravotních oblastí, jako je podpora v bydlení, vzdělávání zdravotních
sester, lékařů, sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, zdravotních
preventivních programů, občanského odborného poradenství, služeb zaměřených jak na
péči, tak prevenci i inovace a dalších.

Vážený pane premiére, vážené ministryně a ministři, vyzýváme vás, abyste své
rozhodnutí ve věci čerpání evropských fondů přehodnotili. Domníváme se, že v této
pandemií zasažené době by krácení ESF+ a ztížení přístupu k jeho prostředkům bylo
nedůstojným a neetickým rozhodnutím, které jde proti zájmům a potřebám lidí žijících
v naší zemi.
Zasláno na vědomí Vládě České republiky.

Kontaktní osoba za iniciativu Za bydlení:
Mgr. Iva Kuchyňková
Charita Česká republika
Vladislavova 1460/12
110 00 Praha
Česká republika
e-mail: iva.kuchynkova@charita.cz

Seznam 35 organizací, které se k výzvě připojily:

Iniciativa Za bydlení
Pomáhá prosadit fungující
institucionální
a legislativní model, který
zabrání propadu lidí na
ulici či do sítě obchodníků
s chudobou

Platforma pro sociální
bydlení
Sdružení prosazující zákon
o sociálním bydlení a
program Housing First

Člověk v tísni
Největší česká nevládní
organizace, v Česku řeší
zejména problematiku
sociální práce a vzdělávání

Asociace Dítě a Rodina
Sdružení 86 organizací
působících v oblasti péče o
ohrožené děti
Charita Česká republika
Organizace poskytující
sociální a zdravotní služby
lidem v tíživé situaci nebo
akutní nouzi, člen
celosvětové organizace
Caritas

Asociace vzdělavatelů
v sociální práci (ASVSP)
Spolek sdružující vyšších
odborné a vysoké školy
nebo jejich části, které
nabízejí vzdělání v sociální
práci na území ČR

Centrum pro společenské
otázky – SPOT
Spolek zaměřený na
urbanisticé politky
s cílem zajistit důstojné
soužití obyvatelů měst

Asociace organizací
v oblasti vězeňství
Propojování různých
aktérů v oblasti vězeňství
a trestní justice
a přispívání k systémovým
změnám v oblasti
naplňování trestní
spravedlnosti

Vteřina poté
Skupina hájící zájmy dětí
a mladých lidí
vyrůstajících v ústavní péči

Asistence
Podpora lidí s tělesným
a kombinovaným
postižením a jejich
samostatného života
v běžném prostředí

Aslido
Emancipace lidí bez
domova prostřednictvím
jejich zapojování do řešení
bytové nouze a otevírání
dialogu mezi všemi aktéry
angažovanými
v problematice
bezdomovectví

Diakonie ČCE
Poskytovatel sociálních
služeb pod hlavičkou
Českobratrské církve
evangelické, součást
mezinárodní platformy
Eurodiaconia

Slezská diakonie
Poskytovatel sociálních
služeb a pomoci
potřebným na území
Moravskoslezského kraje

EAPN ČR
Nezávislá síť organizací
a skupin zapojených do
zápasu s chudobou
a sociálním vyloučením

SOS dětské vesničky
Nejstarší nezisková
organizace pomáhající
v Česku ohroženým dětem

Asociace poskytovatelů
sociálních služeb ČR
Největší profesní
organizace sdružující
poskytovatele sociálních
služeb v České republice

Armáda spásy
Mezinárodní křesťanská
organizace pomáhající
lidem v nouzi

Děti úplňku
Spolek sdružující rodiče
a další rodinné příslušníky
dětí s poruchou
autistického spektra

Naděje
Jedna z nejstarších českých
neziskových organizací
pečující zejména o lidi bez
domova a lidi ve stáří

Fokus Praha
Největší nezisková
organizace v Česku
podporující lidi se
zkušeností s duševním
onemocněním

Institut prevence a řešení
předlužení
Nezávislý think-tank
zaměřený na problematiku
zadluženosti domácností,
exekucí a osobních
bankrotů

Hnutí Křesťan a práce
Hnutí usilující o praktické
uplatnění sociálního učení
církve a řešení aktuálních
problémů naší společnosti

Život 90
Organizace poskytující
služby k podpoře
nezávislosti seniorů

Gerontologický institut
Analytická, vzdělávací,
koncepční, konferenční
a poradenská činnost
v oblasti problematiky
stáří a stárnutí, stáří
pohledem vědy
a odborníků

Asociace veřejně
prospěšných organizací
ČR
Střešní a nadoborová
asociace sdružující téměř
100 neziskových
organizací, převážně
poskytovatelů veřejně
prospěšných služeb

ČOSIV – Česká odborná
společnosti pro inkluzivní
vzdělávání
Sdružení podporující
rozvoj inkluzivního
vzdělávání v českém
vzdělávacím systému

Česká rada dětí a mládeže
Střešní organizace
sdružení dětí a mládeže
v České republice

Lumos
Organizace zaměřená na
deinstitucionalizaci
a sjednocení systému péče
o ohrožené děti

IQ Roma servis
Podpora možností,
příležitostí a odhodlání
Romů na cestě jejich růstu
a společenského uplatnění
Centrum pro dítě a rodinu
Valika
Pomoc ohroženým dětem
a jejich rodinám formou
sociálně aktivizačních
služeb
Asociace komunitních
služeb v oblasti péče o
duševní zdraví
Střešní organizace
poskytovatelů
mimonemocničních
sociálně zdravotních
služeb pro lidi
s psychotickou duševní
poruchou

Nadace J&T
Pomoc a poradenství
rodinám s dětmi
v nepříznivé situaci

Sdružení křesťanských
seniorů
Spolek sledující duchovní
a hmotné dobro nejen
starších lidí

Prevent99
Jihočeská organizace
poskytující služby mladým
lidem ohroženým
závislostmi

Evropský Institut
Renaissance
Zabývá se problematikou
koheze a harmonizace
života občanů EU

