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I.
Úvodní ustanovení
1.

Zlínský kraj, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, prostřednictvím Odboru sociálních věcí Krajského
úřadu Zlínského kraje, za účelem poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje
poskytovatelům sociálních služeb dle § 10c a § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje:
„Program a Pravidla k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu
k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016“.

II.
Účel finanční podpory
1.

Finanční podpora pro poskytovatele sociálních služeb k zajištění priorit sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2016 se poskytuje k financování běžných výdajů, které souvisejí
s poskytováním základních činností sociálních služeb, které jsou v souladu se Střednědobým
plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 – 2018 (dále jen „Střednědobý
plán 2016 – 2018“), který schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 24. 6. 2015, usnesením
č. 0536/Z17/15.

2.

Finanční podpora se poskytuje na financování základních druhů a forem sociálních služeb
v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování sociálních služeb pro příslušný druh
sociální služby, jejichž výčet a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních
službách“), konkrétně v §§ 37, 39, 40, 43, 44, 48, 49, 50, 51, 54, 57, 58, 59, 60a, 64, 69, 70.

3.

Finanční podpora nesmí být použita na zajištění fakultativních činností (§ 35 odst. 4 zákona
o sociálních službách).

III.
Důvod finanční podpory
1.

Zajištění sítě sociálních služeb na území Zlínského kraje, a to v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě
a s odpovídající místní dostupností.

2.

Finanční podpora jednotlivých sociálních služeb vychází z priorit definovaných ve strategických
dokumentech Zlínského kraje, zejména ve Střednědobém plánu 2016 – 2018.
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IV.
Maximální objem finanční podpory
1.

Celkový finanční rámec podpory ve výši 24 228 000 Kč pro poskytovatele sociálních služeb je dán
rozpočtem Zlínského kraje na rok 2016, který schválilo Zastupitelstvo Zlínského kraje dne
16. 12. 2015, usnesením č. 0596/Z19/15.

2.

Finanční podpora bude poskytována formou:
a)

Dotace – poskytovatelům sociálních služeb, kteří nejsou příspěvkovými organizacemi
zřízenými Zlínským krajem

b)

Příspěvku na provoz – poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou příspěvkovými
organizacemi zřízenými Zlínským krajem

V.
Okruh způsobilých žadatelů o finanční podporu
1.

O finanční podporu může požádat a lze ji poskytnout pouze poskytovateli sociální služby, který má
oprávnění k poskytování sociálních služeb (registraci) a/nebo je zapsán v registru poskytovatelů
sociálních služeb (§ 85 odst. 1 zákona o sociálních službách).

2.

Sociální služba je definovaná v Příloze č. 1 Střednědobého plánu 2016 – 2018.

3.

Poskytovatel sociální služby je pro rok 2016 krajem pověřen k poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu.

4.

Podmínky uvedené v bodě 1. až 3. tohoto článku musí být ze strany žadatelů o finanční podporu
splněny kumulativně.

VI.
Způsob a lhůta pro podání žádosti o finanční podporu
1.

Finanční podpora na sociální službu z rozpočtu kraje se poskytuje žadatelům na základě „Žádosti
poskytovatele sociální služby o finanční podporu k zajištění priorit sociálních služeb na území
Zlínského kraje pro rok 2016“ (dále jen „Žádost“).

2.

Žádost je podána prostřednictvím pošty nebo datové schránky (dokument musí být elektronicky
podepsán osobním kvalifikovaným certifikátem) nebo osobně. Nepřijímají se Žádosti zaslané
faxem, e-mailem.

3.

Žádost podává poskytovatel sociální služby v termínu od 14. 5. 2016 do 20. 5. 2016 včetně
(rozhodující je datum doručení na Krajský úřad Zlínského kraje).
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VII.
Lhůta pro rozhodnutí o žádosti o finanční podporu
1.

Žádost o finanční podporu bude projednávána v orgánech Zlínského kraje:
a)

Rada Zlínského kraje dne 6. 6. 2016

b)

Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 29. 6. 2016

VIII.
Období, na které bude finanční podpora poskytnuta
1.

Finanční podpora bude poskytnuta na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 včetně.

2.

Finanční podporu lze použít na úhradu uznatelných nákladů, které prokazatelně vznikly v roce
2016 a s ním věcně a časově souvisí a budou uhrazeny nejpozději do 31. 1. 2017 v souvislosti
s poskytováním základních činností služby stanovených zákonem o sociálních službách
pro příslušný druh a formu sociální služby.

IX.
Vymezení neuznatelných nákladů
1.

V souladu s článkem VII. odst. 5. Programu a Pravidel pro poskytování finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje (dále jen
„Program a Pravidla k zajištění dostupnosti").

X.
Kritéria pro hodnocení žádostí o finanční podporu
1.

Formální a věcnou kontrolu Žádosti o finanční podporu pracovník/pracovnice Odboru sociálních
věcí Krajského úřadu Zlínského kraje.

2.

Formální kritéria:
a)

Žádost o finanční podporu je podána na předepsaném formuláři.

b)

Žádost o finanční podporu je podána ve stanoveném termínu.

c)

Žádost o finanční podporu je podána způsobilým žadatelem ve smyslu článku V. a podepsána
oprávněnou osobou.
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3.

V případě nesplnění formálních kritérií bude poskytovatel sociální služby vyzván elektronicky
(e-mailem), aby svou Žádost opravil ve stanovené lhůtě. V případě neprovedení opravy bude
Žádost vyřazena.

4.

Věcná kritéria:
a) Soulad sociální služby s Přílohou č. 1 Střednědobého plánu 2016 – 2018.
b) Soulad se stanovenými kritérii uvedenými v článku XI.

XI.
Kritéria pro stanovení finanční podpory
1.

Finanční podpora bude stanovena na základní jednotku služby:
a) Lůžko – pro pobytové/lůžkové formy sociálních služeb
b) Průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči (dále jen „průměrný přepočtený
úvazek PP“) – pro ostatní nepobytové/nelůžkové formy sociálních služeb

2.

Maximální výše základní jednotky služby představuje kapacitu, která je dána „Pověřením
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ (dále jen „Pověření“) uzavřené mezi
krajem a poskytovatelem sociální služby, které schválila Rada Zlínského kraje dne 23. 11. 2015,
usnesením č. 0961/R23/15, popř. dne 7. 12. 2015, usnesením č. 1014/R24/15, včetně dodatků.

3.

Minimální výše základní jednotky služby představuje kapacitu, kterou poskytovatel sociální služby
uvedl do „Žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním
programu A pro rok 2016“ podanou prostřednictvím aplikace OKslužby – poskytovatel. Bude použita
za předpokladu, že hodnota této základní jednotky je nižší, než je kapacita uvedená pro konkrétní
sociální službu v Pověření.

4.

Výkonovým měřítkem sociální služby bude/ou indikátor/y, k jehož/jejichž zajištění bude
poskytovatel sociální služby zavázán. Zkratky indikátorů týkajících se jednotlivých druhů sociálních
služeb jsou uvedeny dále v Tabulkách č. 1 až 5. Názvy indikátorů jsou uvedeny pod Tabulkami č. 1 až 5.
Výše indikátoru/ů bude stanovena odpovídajícím % ze 100 % výše indikátoru/ů (odpovídající %
se bude rovnat % maximálního podílu finanční podpory z celkových obvyklých nákladů 2016
uvedených v Tabulkách č. 1 až 5 tohoto dokumentu). Výpočet 100 % indikátoru/ů pro konkrétní
sociální službu/y je uveden v Programu a Pravidlech k zajištění dostupnosti.

5.

Výše finančních prostředků bude zaokrouhlena na celé tisíce dolů.

6.

Minimální výše finanční podpory činí 10 000 Kč.

7.

Finanční podpora bude poskytovateli sociální služby poskytnuta na základě uzavření
„Veřejnoprávní smlouvy“ mezi krajem a pověřeným poskytovatelem sociálních služeb obecného
hospodářského zájmu, příp. rozhodnutím o poskytnutí příspěvku na provoz (v případě
příspěvkových organizací zřízených Zlínským krajem).
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8.

Finanční podpora jednotlivých druhů sociálních služeb:
8.1.

Ambulantní a terénní sociální služby
a)

Služby sociální péče – služby nadregionálního charakteru (tzn., že služba je
poskytována na území alespoň dvou obcí s rozšířenou působností nebo se jedná
o jedinou službu svého druhu pro danou cílovou skupinu vyskytující se na území
okresu), které jsou zaměřeny na co nejdelší setrvání osob se zdravotním postižením,
příp. seniorů, v domácím prostředí (vyjma sociální služby druhu „pečovatelská služba“).
Do této kategorie jsou zahrnuty následující druhy sociálních služeb:

b)



odlehčovací služby – terénní – pro cílovou skupinu „osoby se zdravotním
postižením“



osobní asistence – pro cílovou skupinu „senioři“



pečovatelská služba – pouze v případě, že sociální služba je poskytována
na území alespoň tří obcí (akceptovány jsou údaje uvedené v příloze, kterou ke
každé sociální službě uvedené v Žádosti v aplikaci OKslužby–poskytovatel
dokládal každý poskytovatel sociální/ch služby/eb, a to v termínu od 1. 11. 2015
do 15. 11. 2015)



podpora samostatného bydlení

Služby sociální prevence – služby, které mají celokrajský význam především ve vazbě
na cílovou skupinu uživatelů prevence sociálního vyloučení s důrazem na sekundární
a terciární prevenci.
Do této kategorie jsou zahrnuty následující druhy sociálních služeb:

c)



intervenční centra



kontaktní centra



raná péče



služby následné péče



terénní programy – pro děti



terénní programy – pro osoby ohrožené sociálním vyloučením



terénní programy – pro osoby závislé na návykových látkách

Služby sociálního poradenství – služby, které jsou zaměřeny na dluhovou
problematiku, přičemž toto zaměření je ke dni podání Žádosti deklarováno
poskytovatelem sociální služby v jeho veřejném závazku a současně uvedeno
v Registru poskytovatelů sociálních služeb (v popisu cílové skupiny nebo v popisu
realizace poskytování sociální služby).
Do této kategorie jsou zahrnuty následující druhy sociálních služeb:


odborné sociální poradenství – pro cílovou skupinu „osoby ohrožené sociálním
vyloučením“
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8.2.

Pobytové služby
a)

Služby sociální péče – služby s nízkou kapacitou, která je jedním z ukazatelů
souvisejících s kvalitou poskytované sociální služby, dále služby, které umožní
odlehčení pečujícím o osoby se zdravotním postižením a služby zaměřené na cílové
skupiny, které mají celokrajský význam – osoby závislé, osoby s duševním onemocněním.
Do této kategorie byly zahrnuty následující druhy sociálních služeb:

b)



domovy pro osoby se zdravotním postižením (s kapacitou 1 – 25 lůžek)



domovy pro osoby se zdravotním postižením (s kapacitou 26 – 50 lůžek)



domovy pro seniory (s kapacitou 1 – 40 lůžek)



domovy se zvláštním režimem – pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými
typy demencí (s kapacitou 1 – 25 lůžek) – pouze v případě, že sociální služba
není součástí velkokapacitního zařízení nad 100 lůžek



domovy se zvláštním režimem – pro osoby s duševním onemocněním



domovy se zvláštním režimem – pro osoby závislé na návykových látkách



chráněné bydlení

Služby sociální prevence – služby nadregionálního charakteru (tzn., že služba
je poskytována na území alespoň dvou obcí s rozšířenou působností nebo se jedná
o jedinou službu svého druhu pro danou cílovou skupinu vyskytující se na území
okresu) nebo služby s vazbou na orgány sociálně právní ochrany dětí – ochrana práv
dítěte nebo služby zaměřené na prevenci sociálního vyloučení s velkou
pravděpodobností opětovného začlenění do společnosti.
Do této kategorie byly zahrnuty následující druhy sociálních služeb:

9.



azylové domy – pro rodiny s dětmi (s kapacitou 1 – 25 lůžek)



domy na půl cesty



sociální rehabilitace – pobytová – pro cílovou skupinu „osoby se zdravotním
postižením“

Základním principem pro stanovení výše finanční podpory je procentuální podíl finanční podpory
z obvyklých nákladů na jednotku.

10. Maximální výše procentuálního podílu finanční podpory z celkových obvyklých nákladů 2016
je následující:
a)

Ambulantní a terénní služby sociální péče

max. 10 %

b)

Ambulantní a terénní služby sociální prevence

max. 14,5 %

c)

Ambulantní a terénní služby sociálního poradenství

max. 10 %

d)

Pobytové služby sociální péče

max. 6 %

e)

Pobytové služby sociální prevence

max. 5 %

11. Přehled stanovených obvyklých nákladů v Kč na jednotku (lůžko/průměrný přepočtený úvazek PP),
procentuální podíl finanční podpory z obvyklých celkových nákladů 2016 u jednotlivých druhů
sociálních služeb v rámci dané cílové skupiny a název (zkratka) indikátoru/ů je uveden v Tabulkách
č. 1 až 5.
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Tabulka č. 1: Ambulantní a terénní služby sociální péče

Druh
sociální služby

Převažující
cílová skupina
(dle zařazení
v AP 2016)

lůžko

průměrný
přepočtený
úvazek PP

% maximálního
podílu finanční
podpory
z celkových
obvyklých
nákladů 2016

Obvyklé náklady na jednotku
(v Kč)

Název
indikátoru/
indikátorů
(zkratka/y)

*

Odlehčovací
služby – terénní

Osoby
se zdravotním
postižením

-

378 000

7,5 %

C

Osobní asistence

Senioři

-

366 000

10 %

C

Senioři

-

453 000

10 %

C

Osoby
se zdravotním
postižením

-

352 000

7,5 %

C

Pečovatelská služba
(poskytována
na území alespoň
tří obcí)
Podpora
samostatného
bydlení

* C = Celkový počet hodin přímé péče včetně cesty na celkový počet průměrných přepočtených úvazků
pracovníků v přímé péči/rok (roční hodnota počtu odpracovaných dnů pracovníkem v přímé péči je 222 dnů).

Tabulka č. 2: Ambulantní a terénní služby sociální prevence

Druh
sociální služby

Převažující
cílová skupina
(dle zařazení
v AP 2016)

lůžko

průměrný
přepočtený
úvazek PP

% maximálního
podílu finanční
podpory
z celkových
obvyklých
nákladů 2016

Obvyklé náklady na jednotku
(v Kč)

Název
indikátoru/
indikátorů
(zkratka/y)

*

Intervenční
centra

Rodiny s dětmi

-

579 000

6,5 %

D, F

Kontaktní centra

Osoby ohrožené
sociálním
vyloučením

-

779 000

14,5 %

E

Raná péče

Rodiny s dětmi

-

896 000

7,5 %

D

Služby následné
péče

Osoby ohrožené
sociálním
vyloučením

-

641 000

7,5 %

D

Rodiny s dětmi

-

484 000

7,5 %

E

Osoby ohrožené
sociálním
vyloučením

-

579 000

7,5 %

E

Osoby ohrožené
sociálním
vyloučením

-

773 000

10,5 %

E

Terénní programy
– pro děti
Terénní programy
– pro osoby
ohrožené
sociálním
vyloučením
Terénní programy
– pro osoby
závislé
na návykových
látkách

* D = Celkový počet hodin poskytnutých intervencí na celkový počet průměrných přepočtených úvazků
pracovníků v přímé péči/rok (roční hodnota počtu odpracovaných dnů pracovníkem v přímé péči je 222 dnů).
E = Celkový počet kontaktů na celkový počet průměrných přepočtených úvazků pracovníků v přímé
péči/rok (roční hodnota počtu odpracovaných dnů pracovníkem v přímé péči je 222 dnů).
F = Celkový počet podpořených osob na celkový počet průměrných přepočtených úvazků pracovníků
v přímé péči/rok (roční hodnota počtu odpracovaných dnů pracovníkem v přímé péči je 222 dnů).
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Tabulka č. 3: Ambulantní a terénní služby sociálního poradenství

Druh
sociální služby

Odborné sociální
poradenství

Převažující
cílová skupina
(dle zařazení
v AP 2016)
Osoby ohrožené
sociálním
vyloučením

lůžko

průměrný
přepočtený
úvazek PP

% maximálního
podílu finanční
podpory
z celkových
obvyklých
nákladů 2016

-

572 000

10 %

Obvyklé náklady na jednotku
(v Kč)

Název
indikátoru/
indikátorů
(zkratka/y)

*
D

* D = Celkový počet hodin poskytnutých intervencí na celkový počet průměrných přepočtených úvazků
pracovníků v přímé péči/rok (roční hodnota počtu odpracovaných dnů pracovníkem v přímé péči je 222 dnů).

Tabulka č. 4: Pobytové služby sociální péče

Druh
sociální služby

Domovy pro osoby
se zdravotním
postižením
(s kapacitou
1 – 25 lůžek)
Domovy pro osoby
se zdravotním
postižením
(s kapacitou
26 – 50 lůžek)
Domovy pro seniory
(s kapacitou
1 – 40 lůžek)
Domovy se
zvláštním režimem
– pro osoby
s Alzheimerovou
chorobou a jinými
typy demencí
(s kapacitou
1 – 25 lůžek)
Domovy se
zvláštním režimem
– pro osoby
s duševním
onemocněním
Domovy se
zvláštním režimem
– pro osoby
závislé na
návykových látkách
Chráněné bydlení

lůžko

průměrný
přepočtený
úvazek PP

% maximálního
podílu finanční
podpory
z celkových
obvyklých
nákladů 2016

Osoby
se zdravotním
postižením

372 000

-

2%

A

Osoby
se zdravotním
postižením

365 000

-

2%

A

Senioři

320 000

-

2,5 %

A

Senioři

373 000

-

1,5 %

A

Osoby
se zdravotním
postižením

340 000

-

2%

A

Osoby
se zdravotním
postižením

330 000

-

1,5 %

A

Osoby
se zdravotním
postižením

232 000

-

6%

A

Převažující
cílová skupina
(dle zařazení
v AP 2016)

Obvyklé náklady na jednotku
(v Kč)

Název
indikátoru/
indikátorů
(zkratka/y)

*

* A = Počet lůžkodnů/rok (jeden lůžkoden je jedno obsazené lůžko za den nebo noc – pouze v případě
sociální služby druhu noclehárna – nebo fyzicky neobsazené lůžko, za které je ale účtována úhrada;
rok je období, na které je uzavřena Veřejnoprávní smlouva, příp. rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz).

9

Tabulka č. 5: Pobytové služby sociální prevence

Druh
sociální služby

Azylové domy –
pro rodiny s dětmi
(s kapacitou
1 – 25 lůžek)
Domy na půl
cesty
Sociální
rehabilitace –
pobytová

Převažující
cílová skupina
(dle zařazení
v AP 2016)

Rodiny s dětmi
Osoby ohrožené
sociálním
vyloučením
Osoby
se zdravotním
postižením

lůžko

průměrný
přepočtený
úvazek PP

% maximálního
podílu finanční
podpory
z celkových
obvyklých
nákladů 2016

130 000

-

4,5 %

A

100 000

-

3%

A

245 000

-

5%

A

Obvyklé náklady na jednotku
(v Kč)

Název
indikátoru/
indikátorů
(zkratka/y)

*

* A = Počet lůžkodnů/rok (jeden lůžkoden je jedno obsazené lůžko za den nebo noc – pouze v případě
sociální služby druhu noclehárna – nebo fyzicky neobsazené lůžko, za které je ale účtována úhrada;
rok je období, na které je uzavřena Veřejnoprávní smlouva, příp. rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz).

XII.
Vyúčtování finanční podpory
1.

Poskytovatel sociální služby je povinen předložit Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského
kraje vyúčtování finanční podpory v termínu do 20. února 2017 včetně.

2.

Vyúčtováním se rozumí zpracování požadovaných informací o skutečnostech prostřednictvím
aplikace KISSoS.

XIII.
Kontaktní osoby
Bc. Štěpánka Hrabčíková, telefon 577 043 326, e-mail: stepanka.hrabcikova@kr-zlinsky.cz
Ing. Renata Krahulíková, telefon 577 043 307, e-mail: renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz
Bc. Miroslava Vykoukalová, telefon 577 043 340, e-mail: miroslava.vykoukalova@kr-zlinsky.cz

XIV.
Přílohy
Příloha č. 1: Žádost poskytovatele sociální služby o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje
k zajištění priorit na území Zlínského kraje pro rok 2016.
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