Financování sociálních služeb
ve Zlínském kraji v roce 2018 a 2019

Setkání poskytovatelů sociálních služeb
ve Zlínském kraji
Zlín, 26. 10. 2018

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2018
1. KOLO (Výzva)
• Finanční podpora k rozdělení ve výši 1.012.750.048 Kč (rozděleno 994.298.820 Kč).
• Podávání Žádostí v termínu od 20.10.2017 do 12.11.2017 včetně prostřednictvím webové aplikace
OKslužby – poskytovatel.

• Finanční podpora určena k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním
základních činností sociálních služeb, které jsou v souladu s Akčním plánem pro rok 2018.

• Finanční podporu lze použít na úhradu uznatelných nákladů, které prokazatelně vznikly od
1.1.2018 do 31.12.2018 a budou uhrazeny nejpozději do 31.1.2019.

• Výši částky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb schvalovalo Zastupitelstvo ZK dne
5.2.2018.

2. KOLO (Výzva č. 2)
• Finanční podpora k rozdělení ve výši 18.451.228 Kč (rozděleno 4.497.000 Kč).
• Podávání Žádostí v termínu od 27.7.2018 do 2.8.2018 včetně prostřednictvím webové aplikace
OKslužby – poskytovatel.

• Finanční podpora určena pro sociální služby registrované ode dne 1.1.2018 nebo stávající
registrované sociální služby rozšiřující svou kapacitu v souladu s Akčním plánem pro rok 2018.

• Finanční podporu lze použít na úhradu uznatelných nákladů, které prokazatelně vznikly od
účinnosti Pověření do 31.12.2018 a budou uhrazeny nejpozději do 31.1.2019.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2018
ROZDĚLENÍ NEVYČERPANÉ FINANČNÍ PODPORY
• Finanční podpora k rozdělení ve výši 14.015.812 Kč.
• Žádosti o finanční podporu poskytovatelé nepodávali.
• Finanční podporu lze použít na úhradu uznatelných nákladů, které prokazatelně vznikly od
účinnosti Pověření do 31.12.2018 a budou uhrazeny nejpozději do 31.1.2019.

• Výši částky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb schválilo Zastupitelstvo ZK dne
10.9.2018.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění priorit SSL
na území ZK pro rok 2018
• Maximální finanční rámec podpory 32.829.000 Kč byl dán rozpočtem
Zlínského kraje na rok 2018.

• Podávání Žádostí v termínu od 27.7.2018 do 2.8.2018 včetně, a to
prostřednictvím webové aplikace KISSoS (Krajský informační systém
sociálních služeb)

• Kritéria pro stanovení finanční podpory splňovalo 59 poskytovatelů a
130 sociálních služeb. Žádost si ale podalo jen 46 poskytovatelů na
113 sociálních služeb.

• Žádost si podali také 3 poskytovatelé na 5 sociálních služeb, které
nesplňovaly kritéria pro stanovení finanční podpory.

• Celková výše poskytnuté finanční podpory činila 24.605.800 Kč.
• Výši částky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb schvalovala
Rada Zlínského kraje dne 20.8.2018 (do 200.000 Kč včetně a POK),
Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 10.9.2018 (nad 200.000 Kč a obce).

Financování sociálních služeb
ve Zlínském kraji v roce 2018

FINANČNÍ PODPORA
Finanční podpora
ze státního rozpočtu
(MPSV) pro rok 2018

Požadavek Zlínského kraje o dotaci ze státního
rozpočtu (MPSV)
Dotace ze státního rozpočtu Zlínskému kraji
na základě Rozhodnutí MPSV (01/2018)

VÝŠE
FINANČNÍ PODPORY
1 148 075 000 Kč
1 012 750 048 Kč
cca 88,21 % z požadavku ZK 2018
o 135.324.952 Kč méně oproti
požadavku ZK 2018
o 244.036.371 Kč více oproti dotaci
ze SR roku 2017
cca o 31,75 % více oproti dotaci ze
SR roku 2017

Finanční podpora
z rozpočtu Zlínského
kraje pro rok 2018

Finanční podpora z rozpočtu Zlínského
kraje CELKEM

FINANČNÍ PODPORA 2018 CELKEM

24 605 800 Kč
1 037 355 848 Kč

Vyúčtování finanční podpory
poskytnuté z rozpočtu
Zlínského kraje v roce 2018
• Poskytovatel sociální služby je povinen předložit Odboru sociálních věcí
Krajského úřadu Zlínského kraje vyúčtování:

 Do 5.2.2019 včetně – vyúčtování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018.

 Do 20.2.2019 včetně – vyúčtování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění
priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2018 (současně
vyplnit také Skutečnost sociální služby 2018).

• Vyúčtování finanční podpory předkládá poskytovatel sociální služby
prostřednictvím aplikace KISSoS, kde v menu Rozpočet a vyúčtování,
podnabídce Termín 4, je nutno vyplnit část Sady (tj. výkonové ukazatele) a část
Náklady a Výnosy (tj. ekonomické ukazatele).

• Vyúčtování finanční podpory musí být v aplikaci KISSoS podepsáno
elektronickým podpisem (osobním kvalifikovaným certifikátem).

Dotační řízení MPSV pro kraje
na rok 2019

• Zlínský kraj v červenci 2018 prostřednictvím aplikace OKslužbyposkytovatel požádal MPSV o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2019, a
to v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro rok 2019, tzn. o dotaci ve výši 1.163.056.000 Kč.

• MPSV v červenci 2018 na svých webových stránkách vyhlásilo pro kraje
a Hlavní město Prahu dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu na rok 2019.

• Zlínský kraj v září 2018 vyhlásil (na základě vyhlášeného dotačního
řízení MPSV pro kraje) výzvu pro poskytovatele sociálních služeb na
území Zlínského kraje.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2019
Žádosti poskytovatelů o finanční podporu pro rok 2019

• Výzva k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z rozpočtu ZK k
zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2019 byla dne 19.9.2018
zveřejněna na úřední desce a webových stránkách Zlínského kraje.

• Žádost pro rok 2019 poskytovatel zpracovává a podává pouze prostřednictvím
webové aplikace OKslužby–poskytovatel,
zpracování Žádostí od 19.9.2018.

která

je

zpřístupněna

pro

• Žádosti je možno podat, tzn. odeslat prostřednictvím aplikace OKslužby–
poskytovatel, v termínu od 20.10.2018 do 12.11.2018 včetně.

• Žádosti podané před 20.10.2018 nebudou akceptovány !!!
• Žádost není možno podat bez elektronického podpisu osobním kvalifikovaným
certifikátem, který je pro podání Žádosti povinný.

• Přílohy, které jsou nedílnou součástí Žádosti, zůstávají oproti loňskému roku
beze změny.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2019
Žádosti poskytovatelů o finanční podporu pro rok 2019

• Podrobné informace o webové aplikaci OKslužby–poskytovatel,
informace o zřízení uživatelských účtů, přístupové adresy k aplikaci a jiné
jsou zveřejněny na portále MPSV
 odkaz: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/pgm_info

• Osobní kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis)
 odkaz: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/Kvalifikovany_certifikat_v1.pdf

• Technická podpora (Hotline) k aplikaci OKslužby–poskytovatel
 odkaz: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/pgm

• Hotline
 pondělí – pátek od 8:00 hodin do 16:00 hodin
 telefon: 236 072 280
 e-mail: hotline.oknouze@oksystem.cz

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2019
Vyplňování Žádosti v OKslužby – poskytovatel
„Rozpočet“
2.1 dlouhodobý majetek – do „Komentářů“ uvádět co konkrétně každá
nákladová každá položka obsahuje (např. nelze pouze uvést postele 120.000
Kč, ale 6 ks postelí po 20.000 Kč)
2.5 jiné spotřebované nákupy, 2.6.10 jiné, 2.8 ostatní náklady – do
„Komentářů“ uvádět co konkrétně každá nákladová položka obsahuje a k
jednotlivým nákladovým položkám dopsat konkrétní částku (např. bankovní
poplatky 1.000 Kč, svoz odpadu 4.000 Kč)

Poznámka: v případě nedostatečného množství znaků v rámci „Komentáře“
jednotlivých nákladových položek je možno doplnit informace do obecného
„Komentáře“ pod Rozpočtem.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2019
Dokumenty vztahující se k finanční podpoře pro rok 2019

• Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory k
zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji

 Schváleno Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 25.6.2018

• Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského
kraje pro rok 2019

 Schváleno Radou Zlínského kraje dne 17.9.2018

• Výzva k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční
podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních
služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019

 Schváleno Radou Zlínského kraje dne 17.9.2018

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2019
Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory pro rok 2019
– zásadní změny oproti roku 2018

•

Změna názvu dokumentu v návaznosti na roli kraje jako odpovědného za zajištění
dostupnosti sociálních služeb na svém území a roli poskytovatele podpor (nový název
dokumentu „Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory k zajištění
dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji“).

•

Článek 3 „Předpoklady pro zavedení systému vyrovnávací platby pro sociální služby ve
Zlínském kraji“
 V návaznosti na Akční plán pro rok 2019 nově definovány pojmy Základní síť, Dočasná
síť, Zásobník a popis postupu pro vstup do Základní a Dočasné sítě (strana 8).
 V návaznosti na Akční plán pro rok 2019 řešena skutečnost, že sociální služby
zařazené do Základní a Dočasné sítě budou hodnoceny, ale pokud je sociální služba
plně hrazena jiným subjektem (v rámci vyrovnávací platby) než Zlínským krajem, tak
poskytovatel sociální služby v případě nesplnění parametrů hodnocení nebude vyzván
k obhajobě specifik (strana 11).

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2019
Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory pro rok 2019
– zásadní změny oproti roku 2018

•

Článek 4 „Východiska pro stanovení vyrovnávací platby“
 Dochází k bližší specifikaci a aktualizaci podpory jednotlivých sociálních služeb
z rozpočtu Zlínského kraje, a to v návaznosti na priority stanovené ve Střednědobém
plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2016 – 2019, potažmo v
Akčním plánu pro rok 2019 (strana 18).

•

Článek 6 „Mechanismus stanovení vyrovnávací platby – služby sociální prevence“
 U sociální služby „krizová pomoc“ dochází ke změně indikátoru (původně počet
kontaktů na průměrný přepočtený úvazek PP/rok, nově počet hodin poskytnutých
intervencí na průměrný přepočtený úvazek PP/rok) (strana 44).

 U sociální služby „raná péče“ dochází změně cílové skupiny (původně rodiny s dětmi,
nově osoby se zdravotním postižením), a to z důvodu lepší vypovídající schopnosti
nového indikátoru a na základě podnětů z jednání pracovních skupin (strana 44).

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2019
Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory pro rok 2019
– zásadní změny oproti roku 2018

•

Článek 10 „Způsob poskytování finanční podpory“
 Doplněn způsob financování v rámci další výzvy, popř. mimořádného termínu
financování a postup při použití finanční podpory vzniklé z úspor v Základní síti (strana
56).

•

Článek 12 „Kontrolní mechanismy“
 Doplněn odstavec 12.3 „Provádění kontroly nadměrnosti vyrovnávací platby“, a to na
základě akceptace dvojí role kraje, a to jako odpovědného za zajištění dostupnosti
sociálních služeb na svém území a jako poskytovatele podpor (strana 61).

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2019
Program pro poskytování finanční podpory pro rok 2019
– zásadní změny oproti roku 2018

•

Článek III. „Vysvětlení základních pojmů“

 Úprava definice jednotka sociální služby (strana 5).
 Pojmy lůžkoden, intervence, kontakt odstraněny z “Tabulky“ a nová formulace pod
„Tabulkou“ (strana 5).

•

Článek VI. „Způsob stanovení finanční podpory“
 Úprava formulace u celkového počtu jednotek v maximální a minimální hodnotě, příp.
doplnění provázanosti na Registr poskytovatelů SSL (strana 8, 11, 13, 15, 16, 19, 21).
 Úprava formulace u indikátoru (strana 8, 11, 13, 16, 19, 21).
 Sjednocení obvyklých výnosů od uživatelů pro cílovou skupinu senioři a osoby se
zdravotním postižením u odlehčovacích služeb – pobytových (strana 11).

 Doplnění formulace pojmu chráněné bydlení – transformace (strana 11).
 Úprava roční hodnoty odpracovaných dnů, doplnění informace o krácení počtu
odpracovaných dnů v návaznosti s dobou poskytování sociální služby, přepočet
hodnoty indikátoru v návaznosti na novou hodnotu počtu odpracovaných dnů (strana
12, 14, 17, 18, 20, 22).

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2019
Program pro poskytování finanční podpory pro rok 2019
– zásadní změny oproti roku 2018

•

Článek VII. „Náklady sociální služby“
 Doplnění odstavce 6 Doporučené rozpětí osobních nákladů (strana 25).

•

Článek X. „Postup při zpracování, podávání a posuzování Žádosti“
 Přeformulování přílohy týkající se společných nákladů (strana 27).
 Nová formulace kritéria č. 4 Plán nákladů a výnosů na základní činnosti sociální
služby (strana 31).

•

Článek XI. „Pověření k výkonu závazku sociální služby dle Rozhodnutí SGEI“
 Doplnění formulace o vydání Pověření (strana 32).

•

Článek XIII. „Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finanční podpory“
 Úprava formulace pojmu identifikace sociální služby (strana 33).

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2019
Program pro poskytování finanční podpory pro rok 2019
– zásadní změny oproti roku 2018

•

Článek XIV. „Změny Veřejnoprávní smlouvy“
 Rozšíření Podstatných změn o pojem počet jednotek (strana 35).

•

Článek XIV. „Změny Veřejnoprávní smlouvy“
 Doplnění odstavce 4, který řeší nutnost oznámení změn koordinátorovi procesu tvorby
plánu (strana 37).

•

Článek XVIII. „Způsob poskytování finanční podpory“
 V roce 2018 pouze odkaz, pro rok 2019 vydefinováno a doplněn odstavec 4 řešící
úspory v Základní síti (strana 40).
 Doplnění odstavce 16, který řeší nutnost doložení „Protokolu o inspekci“ (strana 42).
 Doplnění odstavce 17, který řeší nutnost doložení „Výkazu“ (strana 42).
 Úprava formulace v souvislosti s doložením daňového přiznání (strana 42).
 Doplnění odstavce 19, který řeší nutnost doložení podkladů pro vyrovnávací platbu
(strana 42).

Plánovaný harmonogram finanční podpory
z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2019
25.6.2018

Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory k zajištění dostupnosti
sociálních služeb ve Zlínském kraji (schváleno Zastupitelstvem ZK)

9.7.2018

Žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2019 (schváleno Radou ZK)

20.7.2018

Odeslání Žádosti kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2019 na MPSV

17.9.2018

Výzva k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k
zajištění dostupnosti SSL na území Zlínského kraje pro rok 2019 (schváleno RZK)

17.9.2018

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 (schváleno RZK)

19.9. – 19.10.2018

Výzva a Program 2019 – zveřejnění na úřední desce Zlínského kraje

20.10. – 12.11.2018

Podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu pro rok 2019

listopad – prosinec 2018

Pověření poskytovatelů SSL k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu

leden 2019

ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2019
kraji

leden – únor 2019

Výše finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti SSL na území
Zlínského kraje pro rok 2019 (schvaluje Zastupitelstvo ZK)

únor – březen 2019

Uzavření Veřejnoprávní smlouvy, příp. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz

do 15.3.2019

Připsání 1. splátky (60 % přiznané dotace) na účet kraje

do 30.6.2019

Připsání 2. splátky (40 % přiznané dotace) na účet kraje

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění odlehčovacích služeb
na území ZK pro rok 2019 a 2020
Dokumenty vztahující se k finanční podpoře pro rok 2019 a 2020

• Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění
odlehčovacích služeb na území ZK pro rok 2019 a 2020
 Schváleno Radou Zlínského kraje dne 17.9.2018

• Výzva k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z
rozpočtu ZK k zajištění odlehčovacích služeb na území ZK pro rok
2019 a 2020
 Schváleno Radou Zlínského kraje dne 17.9.2018

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění odlehčovacích služeb
na území ZK pro rok 2019 a 2020
Žádost o finanční podporu pro rok 2019 a 2020

• Výzva k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z rozpočtu ZK
k zajištění odlehčovacích služeb na území ZK pro rok 2019 a 2020 byla dne
19.9.2018 zveřejněna na úřední desce a webových stránkách Zlínského kraje.

• Žádost pro rok 2019 a 2020 žadatel zpracovával a podával pouze
prostřednictvím webové aplikace KISSoS, která byla zpřístupněna pro
zpracování Žádosti od 19.9.2018.

• Žádosti bylo možno podat, tzn. odeslat prostřednictvím webové aplikace
KISSoS, v termínu od 20.10.2018 do 25.10.2018 včetně.

• Pověřovat k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu bude Rada
Zlínského kraje dne 12.11.2018.

• Výši částky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb bude schvalovat
Rada Zlínského kraje dne 12.11.2018 (do 200.000 Kč) a Zastupitelstvo
Zlínského kraje dne 17.12.2018 (nad 200.000 Kč).

Děkuji za pozornost

Ing. Renata Krahulíková
Odbor sociálních věcí
Krajského úřadu Zlínského kraje
tel. 577 043 307
renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz

