Změna Programu Podpora a rozvoj vybraných
druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji

Zpracoval:
Odbor řízení dotačních programů Krajského úřadu Zlínského kraje
Srpen 2017

Schváleno Radou Zlínského kraje dne 21. 8. 2017, č. usnesení 0621/R21/17
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I. Úvodní ustanovení
1.

Rada Zlínského kraje usnesením č. 0325/R08/16 ze dne 25. 4. 2016 schválila Program Podpora a rozvoj
vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji (dále jen „Program“).

2.

Rada Zlínského kraje usnesením č. 0621/R21/17 ze dne 21. 8. 2017 schvaluje z důvodů uvedených v čl.
II. a z důvodů aktualizace některých dokumentů následující změnu Programu.

II. Účel navýšení vyrovnávací platby - finanční podpory
1.

Důvodem změny Programu je nařízení vlády č. 168/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006
Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
a to s účinností od 1. 7. 2017.

2.

Z důvodu výše uvedeného je nezbytné, aby došlo k navýšení částky vyrovnávací platby (finanční
podpory) poskytované od 1. 7. 2017 jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb.

3.

Navýšení vyrovnávací platby finanční podpory se týká všech poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou
finančně podporováni Zlínským krajem prostřednictvím Programu.

4.

Navýšení vyrovnávací platby (finanční podpory) se poskytuje v souladu s výše uvedeným pouze
k financování způsobilých osobních nákladů, které souvisejí s poskytováním základních činností
sociálních služeb: osobní asistence, sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny a sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Navýšení osobních nákladů se týká sféry mzdové i platové.

5.

Maximální částka navýšení finanční podpory, o kterou je možné žádat je pro každého poskytovatele
sociální služby uvedena v příloze č. 2 této změny Programu.

III.
1.

Změna vyrovnávací platby, objemu finančních prostředků a jiné změny
Programu

Druhá věta odst. 4 článku III Programu se zcela nahrazuje, a to takto:
Způsob výpočtu vyrovnávací platby (finanční podpory) na jednotlivé druhy sociálních služeb je uveden
v Podmínkách pro stanovení finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji,
schválených Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 19. 6. 2017, č. usnesení 0149/Z06/17.

2.

Druhá věta odst. 6 článku III Programu se zcela nahrazuje, a to takto:
Počet jednotek, na které bude finanční podpora poskytnuta, je pro sociální službu konkrétně uveden
v příloze č. 1 příslušného Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

3.

Tabulka č. 2: rok 2017 uvedená v odst. 2.1 článku VII. Programu se zcela nahrazuje, a to takto:
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Druh sociální služby

Jednotka služby

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

Sociální
rehabilitace

Průměrný
přepočtený úvazek
pracovníka v přímé
péči

Průměrný
přepočtený
úvazek
pracovníka v
přímé péči

593 640

652 080

předpokládané obvyklé náklady
2017 - původní
obvyklé výnosy (úhrady klientů)
– jednotka služby /rok

Osobní
asistence
Průměrný
přepočtený
úvazek
pracovníka
přímé péči
373 320

Sociálně
terapeutické dílny

v

Průměrný
přepočtený úvazek
pracovníka v přímé
péči
693 600

118 800

vyrovnávací platba 2017
/jednotka služby/rok - původní

593 640

652 080

254 520

693 600

předpokládané obvyklé
náklady 2017 – po navýšení
osobních nákladů

615 600

675 540

398 820

735 360

obvyklé výnosy (úhrady
klientů) – jednotka služby /rok

118 800

vyrovnávací platba 2017
/jednotka služby/rok – po
navýšení osobních nákladů

615 600

675 540

280 020

735 360

Rozdíl v celkové výši
vyrovnávací platby
2017/jednotka služby/rok

21 960

23 460

25 500

41 760

Pozn. Maximální částka navýšení finanční podpory, o kterou je možné žádat je pro každého
poskytovatele sociální služby uvedena v příloze č. 2 této změny Programu.

IV.

Způsob a lhůta pro podání žádosti o navýšení finanční podpory

1.

S ohledem na výše uvedené jsou v případě, že oprávnění poskytovatelé sociálních služeb mají zájem o
využití navýšené finanční podpory, povinni si o ni požádat za dále stanovených podmínek.

2.

Navýšená finanční podpora k zajištění realizace individuálního projektu ZK „Podpora a rozvoj vybraných
druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji“ se poskytuje žadatelům na základě Žádosti poskytovatele
sociální služby o navýšení finanční podpory k zajištění Podpory a rozvoje vybraných druhů sociálních
služeb ve Zlínském kraji“ (dále jen „Žádost o navýšení“).

3.

Žádost o navýšení je podána v obálce označené „Program Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb
ve Zlínském kraji - ZMĚNA“, a to buď prostřednictvím pošty na adresu:
Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor řízení dotačních programů
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tř. T. Bati 21
761 90 Zlín
nebo
osobně na podatelně Krajského úřadu Zlínského kraje.
Žádost o navýšení je možno podat také prostřednictvím datové schránky Zlínského kraje.
Nepřijímají se Žádosti o navýšení zaslané faxem, e-mailem.
4.

Žádost o navýšení podává poskytovatel sociální služby v termínu od 25. 9. 2017 do 29. 9. 2017 včetně
(rozhodující je datum doručení na Krajský úřad Zlínského kraje). Formulář Žádosti o navýšení (součástí je
rozpočet služby) je přílohou č. 1 této změny Programu.

V. Posuzování Žádosti o navýšení
1.

2.

Kritéria:
a)

Žádost o navýšení je podána na předepsaném formuláři.

b)

Žádost o navýšení je podána ve stanoveném termínu.

c)

Žádost o navýšení je podána příslušným poskytovatelem sociální podpory ve smyslu článku II. této
změny Programu a podepsána oprávněnou osobou.

d)

Požadovaná finanční podpora uvedená v Žádosti o navýšení je určena pouze na způsobilé osobní
náklady a může být maximálně ve výši uvedené v tabulce pro příslušného poskytovatele sociální
služby, přičemž tabulka je přílohou č. 2 této změny Programu.

V případě chyb v Žádosti o navýšení bude poskytovatel sociální služby vyzván elektronicky (e-mailem),
aby svou Žádost o navýšení opravil ve stanovené lhůtě. V případě neprovedení opravy bude Žádost o
navýšení vyřazena.

VI.
1.

Lhůta pro rozhodnutí o Žádosti o navýšení

Žádost o navýšení bude projednávána v orgánech Zlínského kraje:
a)

Radou Zlínského kraje dne 15. 9. 2017 za předpokladu, že se bude zasedání konat. V případě, že
v tomto termínu Rada Zlínského kraje jednat nebude, pak bude Žádost o navýšení projednána
v nejbližším termínu zasedání Rady Zlínského kraje.

b)

Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 6. 11. 2017 za předpokladu, že se bude zasedání konat.
V případě, že v tomto termínu Zastupitelstvo Zlínského kraje jednat nebude, pak bude Žádost o
navýšení projednána v nejbližším termínu zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje.
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VII.

Období, na které bude finanční podpora na základě Žádosti o navýšení
poskytnuta

1.

Finanční podpora poskytovaná na základě Žádosti o navýšení bude poskytnuta na období od 1. 7. 2017
do 31. 12. 2017 včetně.

2.

Finanční podporu poskytnutou na základě Žádosti o navýšení lze použít na úhradu způsobilých osobních
nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 a budou uhrazeny nejpozději do
31. 1. 2018 v souvislosti s poskytováním základních činností služby stanovených zákonem o sociálních
službách pro příslušný druh a formu sociální služby.

VIII. Způsob poskytnutí finanční podpory poskytované na základě Žádosti o
navýšení
Finanční podpora poskytovaná na základě Žádosti o navýšení bude poskytována poskytovatelům sociálních
služeb formou jedné mimořádné zálohové platby, a to nejpozději do 31. 12. 2017.

IX.

Dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční podpory či dodatek
rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz

S příslušnými poskytovateli sociálních služeb bude po doložení Žádosti o navýšení, po jejím případném
schválení a po poskytnutí jejich veškeré řádné součinnosti, uzavřen dodatek veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí finanční podpory nebo dodatek rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz, který
v podrobnostech upraví poskytnutí navýšení finanční podpory na základě Žádosti o navýšení.

X. Závěrečná ustanovení
1.

Ustanovení Programu, kromě těch shora uvedených, se nemění.

2.

Tato změna Programu nabývá účinnosti dnem jejího schválení Radou Zlínského kraje.

XI.

Přílohy

Příloha č. 1: Žádost o navýšení poskytovatele sociální služby o finanční podporu z Programu Podpora a rozvoj
vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji
Příloha č. 2: Maximální částka navýšení finanční podpory dle jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb
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Příloha č. 1 ke změně Programu Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji

ŽÁDOST POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍ SLUŽBY O NAVÝŠENÍ FINANČNÍ
PODPORY
Z PROGRAMU PODPORA A ROZVOJ VYBRANÝCH DRUHŮ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI
Formulář obsahuje povinné údaje, které musí být obsaženy dle § 10a odst. 3 zákona č. 24/2015 Sb., kterým se
mj. mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

IDENTIFIKACE ŽADATELE:
Fyzická osoba:
(vyplňuje se pouze v případě, je-li poskytovatelem sociální služby fyzická osoba)
Titul, jméno a příjmení
Datum narození
Adresa bydliště
Podnikající fyzická osoba:
(vyplňuje se pouze v případě, je-li poskytovatelem sociální služby podnikající fyzická osoba)
Titul, jméno a příjmení
Datum narození
Adresa bydliště
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)
Právnická osoba:
(vyplňuje se pouze v případě, je-li poskytovatelem sociální služby právnická osoba)
Název, popř. obchodní firma
Sídlo
Identifikační číslo (bylo-li přiděleno)
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Právní forma
Identifikace osob zastupujících právnickou osobu
s uvedením právního důvodu zastoupení,
tj. zákonné zastoupení statutárním orgánem
nebo zastoupení na základě plné moci
(uvede se: titul, jméno, příjmení, funkce, právní
důvod zastoupení)
Identifikace osob s podílem v této právnické
osobě (vztahuje se pouze na obchodní korporace
ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích),
tj. seznam osob s uvedením výše podílu/akcií
(uvede se: u fyzické osoby – titul, jméno, příjmení,
datum narození, adresa, příp. IČ, výše podílu/akcií –
u akcií se uvede jmenovitá hodnota a počet kusů;
u právnické osoby – název, adresa sídla, IČ, výše
podílu/akcií – u akcií se uvede jmenovitá hodnota
a počet kusů)
Identifikace osob, v nichž má žadatel přímý podíl
a výše tohoto podílu,
tj. seznam právnických osob (obchodních korporací
ve smyslu zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních
korporacích), v nichž má žadatel majetkový podíl
spolu s uvedením výše podílu/akcií
(uvede se: název, adresa sídla, IČ, výše podílu/akcií
– u akcií se uvede jmenovitá hodnota a počet kusů)

KONTAKTNÍ ÚDAJE ŽADATELE:
Kontaktní osoba
(uvede se: titul, jméno, příjmení, telefon, e-mail)
Číslo účtu poskytovatele sociální služby
Zřizovatel – pouze u příspěvkových organizací
(uvede se: název, IČ)
Číslo účtu zřizovatele – pouze u příspěvkových
organizací zřizovaných obcí

IDENTIFIKACE SOCIÁLNÍ SLUŽBY:
Druh (dle typologie zákona o sociálních službách)
Identifikátor
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Název
Místo poskytování
Obec s rozšířenou působnosti, na jejímž území
je sociální služba poskytována

ÚČEL, NA KTERÝ BUDE NAVÝŠENÁ FINANČNÍ PODPORA POUŽITA:
Navýšená finanční podpora bude použita na úhradu uznatelných osobních nákladů, které prokazatelně
vzniknou v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2017 v souvislosti s poskytováním základních činností služby
stanovených zákonem o sociálních službách pro příslušný druh a formu sociální služby.

DOBA, V NÍŽ MÁ BÝT DOSAŽENO ÚČELU:
Období, na které bude navýšená finanční podpora
poskytnuta

1. 7.2017 – 31.12.2017

ODŮVODNĚNÍ ŽÁDOSTI:
Nařízení vlády č. 168/2017 Sb. ze dne 31. 5. 2017, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA OBDOBÍ A STANOVENÝ ÚČEL
Pozn. jedná se maximálně o kapacitu, která je uvedena v příloze č. 1 Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
pro rok 2017
2017*
Přímá
péče

Sociální pracovníci - počet průměrných přepočtených úvazků
Pracovníci v sociálních službách- počet průměrných přepočtených úvazků
Zdravotničtí pracovníci - počet průměrných přepočtených úvazků
Pedagogičtí pracovníci - počet průměrných přepočtených úvazků
Manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci - počet průměrných
přepočtených úvazků
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Celkem přímá péče - počet průměrných přepočtených úvazků
Nepřímá
péče

Technicko-hospodářští pracovníci - průměrný počet přepočtených úvazků
Ostatní - počet průměrných přepočtených úvazků
Celkem nepřímá péče - počet průměrných přepočtených úvazků

*

uvádí se hodnota za celý rok 2017

ROZPOČET SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA OBDOBÍ 1. 7. 2017 – 31. 12. 2017*:
Nákladová položka

Plánované navýšení osobních
nákladů
(v Kč)

Požadovaná finanční podpora
do výše (v Kč)

Celkové navýšení osobních
nákladů
*podrobný rozpočet sociální služby viz příloha č. 1 Žádosti

ZDROJE FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY OBDOBÍ 1. 7. 2017 – 31. 12. 2017:
Název zdroje

Plánovaná výše zdroje (v Kč)

Požadovaná finanční podpora z Programu Podpora
a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb –
ZMĚNA do výše
Obec
Zřizovatel
Úhrady od uživatelů
Ostatní
CELKEM
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
Statutární orgán, resp. osoba oprávněná jednat za žadatele (dále jen "statutární orgán") stvrzuje, že:
- žadatel není v likvidaci ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v úpadku, hrozícím úpadku či proti
němu není vedeno insolvenční řízení ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení
(insolvenční zákon);
- žadatel nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky nebo nemá nedoplatek na pojistném nebo na
penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na sociálním zabezpečení nebo příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti (pozn.: za splněné podmínky bezdlužnosti se považuje, pokud bylo poplatníkovi (plátci) daně
povoleno posečkání daně nebo placení daně ve splátkách dle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád,
nebo placení pojistného a penále ve splátkách dle § 20a zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti);
- na žadatele nebyl vydán inkasní příkaz po předcházejícím rozhodnutí Evropské komise prohlašujícím, že
poskytnutá podpora je protiprávní a neslučitelná se společným trhem;
- žadateli nebyla v posledních třech letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce
podle § 5 písm. e) bod 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
- proti statutárnímu orgánu žadatele nebo jakémukoli jeho členovi není zahájeno nebo vedeno trestní řízení
a nebyl(i) odsouzen(i) pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem činnosti organizace
nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku;
- na výdaje, u kterých se dle této žádosti o finanční podporu předpokládá poskytnutí financování
z příspěvku Unie nebo státního rozpočtu ČR, žadatel nečerpá a nenárokuje prostředky z jiného finančního
nástroje EU ani z jiných národních veřejných zdrojů.

Prohlašuji, že informace uvedené v této žádosti jsou úplné a pravdivé.
Den vyhotovení žádosti: .................................................

…………………………………………………………………………….................
Podpis a razítko osoby zastupující žadatele

Seznam příloh žádosti:
Příloha č. 1: Rozpočet sociální služby
Příloha č. 2: Plná moc (pouze v případě zastoupení na základě plné moci)
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Příloha č. 1 Žádosti: Rozpočet sociální služby

ROZPOČET SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Poskytovatel:
IČ:
Druh sociální služby:
Název:
Identifikátor:

Číslo řádku

PLÁN 2017 - NAVÝŠENÍ
PLÁNOVANÝ ROZPOČET (NAVÝŠENÍ) SOCIÁLNÍ SLUŽBY OD 1. 7. 2017 DO 31. 12. 2017
NÁKLADY
podle zdrojů krytí

Celkem
na základní
činnosti
1
(s. 2+3+4
+5+6)

Finanční podpora z rozpočtu ZK
Individuální
projekt
(odbor ŘDP)
2

Financování
z ÚSC
podpora z jiných
(ostatní kraje
odborů KÚZK
a obce)
3

4

Účelové
dotace
(ÚP, EU, atd.)

Vlastní
a cizí zdroje
(včetně
mimořádných)

5

6

1

NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE CELKEM (ř. 2 + 6 + 7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Mzdové náklady (ř. 3+4)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Hlavní pracovní poměr (HPP)

0,00

4

Dohody o pracovní činnosti (DPČ) a
Dohody o provedení práce (DPP)

0,00

6

Zákonné sociální pojištění

0,00

7

Zákonné a ostatní sociální náklady

0,00

NÁKLADY CELKEM (ř. 1)

0,00
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Sestavil (titul, jméno, příjmení, funk ce) :
Dne:
Zodpovídá (titul, jméno, příjmení statutárního zástupce) :
Dne:

Příloha č. 2 změny Programu - Maximální částka navýšení finanční podpory dle jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb

Jednotka
Poř.
číslo

Název poskytovatele
sociální služby

Druh
sociální služby

Identifikátor
sociální
služby

Název
sociální služby

Název

Navýšená
Výše
finanční
2017 uvedená
podpora 2017 v Pověření
max.

1

Handicap Zlín, z.s.

Osobní asistence

6283429

Osobní asistence

Průměrný přepočtený
úvazek pracovníka v
přímé péči

7,78

198 390,00

2

Auxilium o.p.s.

Osobní asistence

9045809

Centrum Auxilium

Průměrný přepočtený
úvazek pracovníka v
přímé péči

8,17

208 335,00

2,00

43 920,00

8,00

175 680,00

2,00

43 920,00

7,30

160 308,00

4,00

167 040,00

3

4

5

6

Sociálně aktivizační
Azylový dům pro ženy a matky
služby pro rodiny s
s dětmi o.p.s.
dětmi
Sociálně aktivizační
Azylový dům pro ženy a matky
služby pro rodiny s
s dětmi o.p.s.
dětmi
Sociálně aktivizační
Azylový dům pro ženy a matky
služby pro rodiny s
s dětmi o.p.s.
dětmi
Sociálně aktivizační
Azylový dům pro ženy a matky
služby pro rodiny s
s dětmi o.p.s.
dětmi

1675690

6821779

9542194

Průměrný přepočtený
Terénní asistenční služba
úvazek pracovníka v
Valašské Klobouky
přímé péči
Průměrný přepočtený
Terénní asistenční služba
úvazek pracovníka v
Zlín
přímé péči
Průměrný přepočtený
Terénní asistenční služba
úvazek pracovníka v
Bystřice pod Hostýnem
přímé péči
Průměrný přepočtený
Terénní asisitenční služba
úvazek pracovníka v
Vsetín
přímé péči
Průměrný přepočtený
Centrum pro lidi se
úvazek pracovníka v
zdravotním postižením
přímé péči

Sociálně
terapeutické dílny

3086728

Sociální rehabilitace

1965829

Horizont Zlín

Průměrný přepočtený
úvazek pracovníka v
přímé péči

7,20

168 912,00

Sociální rehabilitace

4759751

Horizont Kroměříž

Průměrný přepočtený
úvazek pracovníka v
přímé péči

9,74

228 500,40

Sociální rehabilitace

9261314

Ergo Uherské Hradiště

Průměrný přepočtený
úvazek pracovníka v
přímé péči

5,00

117 300,00

11

Diakonie ČCE – středisko ve
Sociální rehabilitace
Valašském Meziříčí

1241756

Sociální rehabilitace

6,00

140 760,00

12

Diakonie ČCE – středisko
Vsetín

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

7370148

MOZAIKA

3,62

79 495,20

13

Elim Vsetín, o.p.s.

Sociální rehabilitace

1653587

Sociální rehabilitace Elim

5,00

117 300,00

14

Charita Holešov

4077969

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi

1,62

35 575,20

9696552

Terénní služba rodinám s
dětmi

4,00

87 840,00

2,20

56 100,00

4,42

103 693,20

7,65

167 994,00

6,21

158 355,00

4,21

98 766,60

7

8

9

10

15

Centrum pro lidi se
zdravotním postižením

1628165

Centrum služeb a podpory
Zlín, o.p.s. Původní název:
Centrum služeb postiženým
Zlín, obecně prospěšná
společnost.
Centrum služeb a podpory
Zlín, o.p.s. Původní název:
Centrum služeb postiženým
Zlín, obecně prospěšná
společnost.
Centrum služeb a podpory
Zlín, o.p.s. Původní název:
Centrum služeb postiženým
Zlín, obecně prospěšná
společnost.

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi
Sociálně aktivizační
Charita sv. Anežky Otrokovice služby pro rodiny s
dětmi

16

Charita sv. Vojtěcha Slavičín

Osobní asistence

1712382

Osobní asistence Slavičín

17

Charita Valašské Meziříčí

Sociální rehabilitace

5305863

Centrum AMIKA

18

Charita Valašské Meziříčí

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

8253969

SASanky

19

Charita Valašské Meziříčí

Osobní asistence

9517523

Centrum osobní
asistence

20

Charita Vsetín

Sociální rehabilitace

2282282

CAMINO sociální
rehabilitace

12

Průměrný přepočtený
úvazek pracovníka v
přímé péči
Průměrný přepočtený
úvazek pracovníka v
přímé péči
Průměrný přepočtený
úvazek pracovníka v
přímé péči
Průměrný přepočtený
úvazek pracovníka v
přímé péči
Průměrný přepočtený
úvazek pracovníka v
přímé péči
Průměrný přepočtený
úvazek pracovníka v
přímé péči
Průměrný přepočtený
úvazek pracovníka v
přímé péči
Průměrný přepočtený
úvazek pracovníka v
přímé péči
Průměrný přepočtený
úvazek pracovníka v
přímé péči
Průměrný přepočtený
úvazek pracovníka v
přímé péči

Jednotka
Poř.
číslo

Název poskytovatele
sociální služby

Druh
sociální služby

Identifikátor
sociální
služby

Název
sociální služby

Název

Navýšená
Výše
finanční
2017 uvedená
podpora 2017 v Pověření
max.

21

Iskérka o.p.s.

Sociální rehabilitace

9262988

Iskérka - sociální
rehabilitace

Průměrný přepočtený
úvazek pracovníka v
přímé péči

4,03

94 543,80

22

Kamarád Rožnov o.p.s.

Sociálně
terapeutické dílny

7986987

Kamarád Rožnov o.p.s.

Průměrný přepočtený
úvazek pracovníka v

3,49

145 742,40

Průměrný přepočtený
úvazek pracovníka v
přímé péči

3,00

70 380,00

1,00

21 960,00

5,27

220 075,20

6,85

286 056,00

3,12

79 560,00

10,00

417 600,00

3,89

162 446,40

1,50

35 190,00

7,21

183 855,00

7,50

164 700,00

5,32

124 807,20

8,50

216 750,00

2,61

108 993,60

2,30

50 508,00

7,50

164 700,00

1,20

50 112,00

4,00

87 840,00

1,50

35 190,00

5,30

221 328,00

23

LUISA

Sociální rehabilitace

9169616

Středisko komplexní
péče pro rodinu, školu a
duševní zdraví, LUISA,
z.s.

24

Maltézská pomoc, o.p.s.

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

8901707

Maltézská pomoc

25

NADĚJE

Sociálně
terapeutické dílny

1840335

26

NADĚJE

Sociálně
terapeutické dílny

3376388

27

NADĚJE

Osobní asistence

3646542

28

NADĚJE

Sociálně
terapeutické dílny

8065540

29

NADĚJE

Sociálně
terapeutické dílny

9369393

30

NADĚJE

Sociální rehabilitace

1159484

31

Oblastní charita Kroměříž

Osobní asistence

1491324

32

Oblastní charita Uherské
Hradiště

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

1369313

33

Oblastní charita Uherské
Hradiště

Sociální rehabilitace

4592268

34

Oblastní charita Uherské
Hradiště

Osobní asistence

7610554

35

Oblastní charita Uherský Brod

Sociálně
terapeutické dílny

6420497

36

ONŽ - pomoc a poradenství
pro ženy a dívky, z.s.

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

8610542

37

Rodinné centrum Kroměříž,
z.s.

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

4312466

Sociálně
terapeutické dílny

3709757

Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s
dětmi

6327242

38

39

Sociální služby Uherské
Hradiště, příspěvková
organizace
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
UHERSKÝ BROD,
příspěvková organizace

40

Tyfloservis, o.p.s.

Sociální rehabilitace

7545861

41

Vzdělávací a komunitní
centrum Integra Vsetín o.p.s.

Sociálně
terapeutické dílny

8229670

Průměrný přepočtený
úvazek pracovníka v
přímé péči
Průměrný přepočtený
Středisko Naděje Zlín
úvazek pracovníka v
přímé péči
Průměrný přepočtený
Dům Naděje Zlín
úvazek pracovníka v
přímé péči
Průměrný přepočtený
Středisko Naděje Vsetínúvazek pracovníka v
Rokytnice
přímé péči
Průměrný přepočtený
Dům Naděje Otrokovice úvazek pracovníka v
přímé péči
Středisko Naděje Vsetín - Průměrný přepočtený
Rokytnice, sociálně
úvazek pracovníka v
terapeutická dílna
přímé péči
Průměrný přepočtený
Dům Naděje Otrokovice,
úvazek pracovníka v
sociální rehabilitace
přímé péči
Průměrný přepočtený
Osobní asistence
úvazek pracovníka v
přímé péči
Průměrný přepočtený
Centrum sv. Sáry
úvazek pracovníka v
přímé péči
Průměrný přepočtený
“Labyrint – centrum
úvazek pracovníka v
sociální rehabilitace“
přímé péči
Průměrný přepočtený
Centrum osobní
úvazek pracovníka v
asistence
přímé péči
Průměrný přepočtený
Terapeutická dílna sv.
úvazek pracovníka v
Justiny Uherský Brod
přímé péči
Průměrný přepočtený
Poradna Rožnov –
úvazek pracovníka v
aktivizace
přímé péči
Průměrný přepočtený
úvazek pracovníka v
přímé péči
Průměrný přepočtený
Sociálně terapeutická
úvazek pracovníka v
dílna Uherské Hradiště
přímé péči
Průměrný přepočtený
Sociálně aktivizační
úvazek pracovníka v
služby pro rodiny s dětmi
přímé péči
Tyfloservis, o.p.s. Průměrný přepočtený
Krajské ambulantní
úvazek pracovníka v
středisko Zlín
přímé péči
Průměrný přepočtený
Dílna U Šikovných oveček úvazek pracovníka v
přímé péči
Rodinné centrum
Kroměříž, z.s.

13

