Financování sociálních služeb
ve Zlínském kraji v roce 2019 a 2020

Setkání poskytovatelů sociálních služeb
ve Zlínském kraji
Zlín, 30. 10. 2019

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2019
1. KOLO (Výzva)
• Rozdělená finanční podpora 1.021.167.430 Kč.
• Podávání Žádostí v termínu od 20.10.2018 do 12.11.2018 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 2019.

• Finanční podporu lze použít na úhradu uznatelných nákladů, které prokazatelně vznikly od 1.1.2019 do
31.12.2019 a budou uhrazeny nejpozději do 31.1.2020.

• Výši částky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb schvalovalo Zastupitelstvo ZK dne 4.2.2019.

2. KOLO (Výzva č. 2)
• Rozdělená finanční podpora 13.235.410 Kč.
• Podávání Žádostí v termínu od 26.7.2019 do 31.7.2019 včetně prostřednictvím webové aplikace OKslužby
– poskytovatel.

• Finanční podpora určena pro sociální služby registrované ode dne 1.1.2019 nebo stávající
registrované sociální služby rozšiřující svou kapacitu v souladu s Akčním plánem pro rok 2019.

• Finanční podporu lze použít na úhradu uznatelných nákladů, které prokazatelně vznikly od účinnosti
Pověření do 31.12.2019 a budou uhrazeny nejpozději do 31.1.2020.

• Výši částky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb schvalovalo Zastupitelstvo ZK dne 9.9.2019.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2019
3. KOLO (Výzva č. 3)
• Rozdělená finanční podpora 82.215.320 Kč.
• Podávání Žádostí v termínu od 1.9.2019 do 8.9.2019 včetně prostřednictvím webové aplikace
OKslužby – poskytovatel.

• Finanční podpora určena pro poskytovatele sociálních služeb, kteří podali Žádost v rámci Výzvy
a Výzvy č. 2.

• Finanční podpora poskytnuta na platy, mzdy a jejich navýšení, dále na zvláštní příplatky za
směnnost v odpovídajících druzích sociálních služeb.

• Finanční podporu lze použít na úhradu uznatelných nákladů, které prokazatelně vznikly od
účinnosti Pověření do 31.12.2019 a budou uhrazeny nejpozději do 31.1.2020.

• Výši částky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb schvalovalo Zastupitelstvo ZK dne
14.10.2019.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2019
ROZDĚLENÍ NEVYČERPANÉ FINANČNÍ PODPORY (Dofinancování)
•
•
•

Rozdělená finanční podpora 23.391.888 Kč.
Žádosti o finanční podporu poskytovatelé sociálních služeb nepodávali.
Podporované sociální služby v návaznosti na priority Střednědobého plánu rozvoje SSL ve Zlínském kraji pro
období 2016 – 2019 včetně jeho prováděcích dokumentů, tj. akčních plánů.

• Podpořeny následující druhy sociálních služeb:
 Centra denních služeb (cílová skupina, popř. převažující cílová skupina senioři)
 Denní stacionáře (cílová skupina, popř. převažující cílová skupina senioři)
 Domovy pro osoby se zdravotním postižením v návaznosti na transformaci pobytových služeb pro osoby se
zdravotním postižením ve Zlínském kraji








Domovy se zvláštním režimem - pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí (1 – 25 lůžek)
Chráněné bydlení

Chráněné bydlení – transformace
Pečovatelská služba (cílová skupina, popř. převažující cílová skupina senioři)
Sociální rehabilitace – pobytová
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

• Finanční podpora maximálně do výše požadavku poskytovatele v rámci Výzvy a Výzvy č. 2.
• Finanční podporu lze použít na úhradu uznatelných nákladů, které prokazatelně vznikly od účinnosti
Pověření do 31.12.2019 a budou uhrazeny nejpozději do 31.1.2020.

•

Výši částky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb bude schvalovat Zastupitelstvo ZK dne 18.11.2019.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění priorit SSL
na území ZK pro rok 2019
• Maximální finanční rámec podpory 36.330.380 Kč byl dán rozpočtem
Zlínského kraje na rok 2019.

• Podávání Žádostí v termínu od 18.5.2019 do 23.5.2019 včetně, a to
prostřednictvím webové aplikace KISSoS (Krajský informační systém
sociálních služeb)

• Žádost si podalo 48 poskytovatelů na 127 sociálních služeb.
• Podpořeno bylo 114 sociálních služeb poskytovaných 45 poskytovateli.
• Celková výše poskytnuté finanční podpory 28.794.700 Kč.
• Výši částky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb schvalovala Rada
ZK dne 10.6.2019 (do 200.000 Kč včetně a POK), Zastupitelstvo ZK dne
21.6.2019 (nad 200.000 Kč a obce).

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění odlehčovacích služeb
na území ZK pro rok 2019
• Maximální finanční rámec podpory 25.000.000 Kč byl dán rozpočtem
Zlínského kraje na rok 2019.

• Podávání Žádostí v termínu od 20.10.2018 do 25.10.2018 včetně, a to
prostřednictvím webové aplikace KISSoS (Krajský informační systém
sociálních služeb)

• Žádost si podalo 9 poskytovatelů na 12 sociálních služeb.
• Podpořeno bylo 12 sociálních služeb poskytovaných 9 poskytovateli.
• Celková výše poskytnuté finanční podpory 17.828.029 Kč.
• Výši částky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb schvalovalo
Zastupitelstvo ZK dne 17.12.2018.

Financování sociálních služeb
ve Zlínském kraji v roce 2019

FINANČNÍ PODPORA
Požadavek Zlínského kraje o dotaci ze státního
rozpočtu (MPSV)

Finanční podpora

Dotace ze státního rozpočtu Zlínskému kraji

ze státního rozpočtu
(MPSV) pro rok 2019

na základě Rozhodnutí MPSV a Dodatku č. 1 k
Rozhodnutí MPSV

VÝŠE
FINANČNÍ PODPORY
1 250 212 825 Kč

1 140 010 048 Kč
cca 91,18 % z požadavku ZK 2019
o 110 202 777 Kč méně oproti
požadavku ZK 2019

Finanční podpora

z rozpočtu Zlínského
kraje pro rok 2019

Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje
(Priority)

28 794 700 Kč

Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje
(Odlehčovací služby)

17 828 029 Kč

FINANČNÍ PODPORA 2019 CELKEM

1 186 632 777 Kč

Vyúčtování finanční podpory
poskytnuté z rozpočtu
Zlínského kraje v roce 2019
• Poskytovatel sociální služby je povinen předložit Odboru sociálních věcí
Krajského úřadu Zlínského kraje vyúčtování:

 Do 5.2.2020 včetně – vyúčtování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019.

 Do 20.2.2020 včetně – vyúčtování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění priorit
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019.

 Do 20.2.2020 včetně – vyúčtování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění
odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 a 2020.

 Do 20.2.2020 včetně – skutečnost sociální služby 2019.

• Vyúčtování finanční podpory předkládá poskytovatel sociální služby
prostřednictvím webové 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 2020

• MPSV v červenci 2019 na svých webových stránkách vyhlásilo pro kraje
a Hlavní město Prahu dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu na rok 2020.

• Zlínský kraj v červenci 2019 prostřednictvím aplikace OKslužby –
poskytovatel požádal MPSV o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2020, a
to v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro rok 2020, tzn. o dotaci ve výši 1.537.745.000 Kč.

• Zlínský kraj v září 2019 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 2020
Žádosti poskytovatelů o finanční podporu pro rok 2020

• Výzva k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z rozpočtu ZK k
zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2020 byla dne 18.9.2019
zveřejněna na úřední desce a webových stránkách ZK.

• Žádost pro rok 2020 poskytovatel zpracovává a podává pouze prostřednictvím
webové aplikace Okslužby – poskytovatel, která je zpřístupněna pro
zpracování Žádostí od 3.10.2019.

• Žádosti je možno podat, tzn. odeslat prostřednictvím aplikace Okslužby –
poskytovatel, v termínu od 19.10.2019 do 11.11.2019 včetně.

• Žádosti podané před 19.10.2019 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 2020
Žádosti poskytovatelů o finanční podporu pro rok 2020

• Výzva k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z rozpočtu ZK k
zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2020 se týká i sociálních služeb,
které jsou do 31.12.2019 financovány z individuálního projektu Zlínského kraje
„Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji“.

• Jedná se následující druhy sociálních služeb:
 osobní asistence

 sociálně terapeutické dílny
 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

• Sociální služby druhu sociální rehabilitace (poskytovány ambulantní a terénní
formou, pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením) budou od 1.1.2020 do
31.12.2021 financovány v rámci nového individuálního projektu Zlínského kraje
„Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji“.

• V podané žádosti je nutno zohlednit všechny dostupné zdroje financování.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2020
Žádosti poskytovatelů o finanční podporu pro rok 2020
•

•

Podrobné informace o webové aplikaci OKslužby – poskytovatel, informace o zřízení
uživatelských účtů, přístupové adresy k aplikaci a jiné jsou zveřejněny na portále MPSV


odkaz: https://www.mpsv.cz/web/cz/ziskani-pristupu-k-aplikaci



odkaz: https://www.mpsv.cz/web/cz/pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb

Osobní kvalifikovaný certifikát (elektronický podpis)


odkaz:

https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/kvalifikovany_certifikat_v1.pdf/75b68ced-

9eee-70fb-97c6-3ba4fa79d7a4

•

Technická podpora (Hotline) k aplikaci OKslužby – poskytovatel


•

odkaz: https://www.mpsv.cz/web/cz/provoz-aplikace

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 2020
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 2020
Dokumenty vztahující se k finanční podpoře pro rok 2020

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

 Schváleno Zastupitelstvem ZK dne 21.6.2019

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

 Schváleno Radou ZK dne 17.9.2018

• Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k
zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020

 Schváleno Radou ZK dne 16.9.2019

• 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 2020

 Schváleno Radou ZK dne 16.9.2019

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2020
Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory pro rok 2020
Zásadní změny oproti roku 2019

• Článek 1 „Úvod“
 Doplněna informace o možnostech použití Podmínek.

• Článek 3 „Předpoklady pro zavedení systému vyrovnávací platby pro sociální
služby ve Zlínském kraji“
 Odstraněna informace o „Síti sociálních služeb ve Zlínském kraji“ (vstup do
Základní a Dočasné sítě, vymezení sociální služby zařazené do
jmenovaných sítí, hodnocení sociálních služeb). Doplněna informace o
financování v provazbě na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve
Zlínském kraji pro období 2020 – 2022 a Akční plány rozvoje sociálních
služeb ve Zlínském kraji pro daný rok.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2020
Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory pro rok 2020
Zásadní změny oproti roku 2019

• Článek 4 „Východiska pro stanovení vyrovnávací platby“
 Zúžena definice Ostatní výnosy: o dotace z ostatních krajů, Evropské
zdroje, výnosy z Úřadu vlády a ostatních ministerstev.
 Rozšířena definice veřejné zdroje o: dotace z ostatních krajů, Evropské
zdroje, výnosy z Úřadu vlády a ostatních ministerstev.
 Odstraněna informace o doporučení MPSV ve věci 10 % podílu ÚSC
z obvyklých nákladů služby.
 Odstraněna informace o podpoře jednotlivých sociálních služeb z rozpočtu
Zlínského kraje.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2020
Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory pro rok 2020
Zásadní změny oproti roku 2019

• Článek 5 „Mechanismus stanovení vyrovnávací platby – služby sociální péče“
 Zúžena definice Ostatní výnosy o: dotace z ostatních krajů, Evropské
zdroje, výnosy z Úřadu vlády a ostatních ministerstev.
 Doplněno východisko pro stanovení výnosu na jednotku sociální služby
příspěvek na péči /rok – chráněné bydlení.
 Upravena informace o celkovém podílu ÚSC.
 Odstraněna původní informace o tom co rozhoduje o zařazení sociální
služby do příslušné formy poskytování (terénní, ambulantní) a nahrazena
nově nadefinovanou informací.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2020
Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory pro rok 2020
Zásadní změny oproti roku 2019

• Článek 6 „Mechanismus stanovení vyrovnávací platby – služby sociální
prevence“
 Zúžení definice Ostatní výnosy o: dotace z ostatních krajů, Evropské zdroje,
výnosy z Úřadu vlády a ostatních ministerstev.
 Upravena informace o celkovém podílu ÚSC.
 Odstraněna původní informace o tom co rozhoduje o zařazení sociální
služby do příslušné formy poskytování (terénní, ambulantní) a nahrazena
nově nadefinovanou informací.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2020
Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory pro rok 2020
Zásadní změny oproti roku 2019

• Článek 7 „Mechanismus stanovení vyrovnávací platby – služby sociálního
poradenství“
 Zúžení definice Ostatní výnosy o: dotace z ostatních krajů, Evropské zdroje,
výnosy z Úřadu vlády a ostatních ministerstev.
 Upravena informace o celkovém podílu ÚSC.

• Článek 8 „Redukční mechanismy“
 Doplněna informace o možnosti v rámci II. úrovně redukce některé sociální
služby neredukovat. Upravena informace o celkovém podílu ÚSC.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2020
Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory pro rok 2020
Zásadní změny oproti roku 2019

• Článek 10 „Způsob poskytování finanční podpory“
 Zpřesněna informace o práci s finanční podporou získanou v rámci úspor
v Základní sít a doplněna o případ nepokrytí nákladů Základní sítě.
 Doplněna informace o práci s finančními prostředky na konkrétní témata.
 Doplněna informace o uplatnění tzv. „finančního principu“.
 Doplněna informace o práci s volnými finančními prostředky v návaznosti
na Zásobník.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2020
Program pro poskytování finanční podpory pro rok 2020
Zásadní změny oproti roku 2019

• Článek V. „Žadatel o finanční podporu“
 Bod 1.3. doplněn o další 2 varianty, kdy je možno si žádat o finanční
podporu.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2020
Program pro poskytování finanční podpory pro rok 2020
Zásadní změny oproti roku 2019

• Článek VI. „Způsob stanovení finanční podpory“
 Úprava hodnot u kritéria „Podíl uživatelů v III. a IV. stupni PnP“.
 Úprava hodnot „Obvyklých výnosů pro rok 2020“ – pobytových služeb sociální péče,
ambulantních služeb sociální péče, terénních služeb sociální péče, pobytových služeb
sociální prevence, ambulantních služeb sociální prevence, terénních služeb sociální
prevence, ambulantních služeb sociálního poradenství.
 Úprava textace co zahrnují ostatní výnosy.
 Úprava formulace u pojmu „Chráněné bydlení – transformace“.
 Doplnění sociální služby osobní asistence pro cílovou skupinu osoby se zdravotním
postižením.
 Úprava hodnoty u kritéria „Obložnost“.
 Doplnění sociální služby druhu „sociálně terapeutické dílny“.
 Doplnění sociální služby druhu „krizová pomoc“.
 Doplnění sociální služby druhu „sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi“.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2020
Program pro poskytování finanční podpory pro rok 2020
Zásadní změny oproti roku 2019

• Článek VII. „Náklady sociální“
 Odstraněna informace o doporučeném rozpětí osobních nákladů.

• Článek X. „Postup při zpracování, podávání a posuzování Žádostí“
 Doplnění textace u hodnotícího kritéria č. 1 ve sloupci „Co se hodnotí“.

• Článek XVIII. „Způsob poskytování finanční podpory“
 Úprava textace v odstavci 4.
 Doplnění odstavce 5., 6., 7.

• Článek XIX. „Vyúčtování finanční podpory“
 Úprava textace v odstavci 17.

Plánovaný harmonogram finanční podpory
z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2020
21.6.2019

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

15.7.2019

Žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 (schváleno Radou ZK)

16.7.2019

Odeslání Žádosti kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2020 na MPSV

16.9.2019

Výzva k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k
zajištění dostupnosti SSL na území Zlínského kraje pro rok 2020 (schváleno RZK)

16.9.2019

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020 (schváleno RZK)

18.9. – 18.10.2019

Výzva a Program 2020 – zveřejnění na úřední desce Zlínského kraje

19.10. – 11.11.2019

Podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu pro rok 2020

listopad – prosinec 2019

Pověření poskytovatelů SSL k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu

leden 2020

ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2020
kraji

leden – únor 2020

Výše finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti SSL na území
Zlínského kraje pro rok 2020 (schvaluje Zastupitelstvo ZK)

únor – březen 2020

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

do 15.3.2020

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

do 30.6.2020

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

Kroky v oblasti financování SSL
pro roky 2020 – 2022
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK

pro roky 2020 – 2022

• Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k
zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro roky 2020
– 2022.


Budou podporovány sociální službu druhu pečovatelská služba a osobní asistence.



„Výzva k podání Žádostí o finanční podporu pro rok 2020“.



Aktualizace „Výzvou k podání Žádostí o finanční podporu pro rok 2021 a následně
pro rok 2022“.



Sběr „Žádostí o finanční podporu samostatně pro rok 2020, 2021, 2022“
prostřednictvím webové aplikace KISSoS.



„Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ pro rok 2020
(přechodné období).



„Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ pro rok 2021 –
2022.



Uzavření „Smlouvy“ samostatně pro podporovaný rok 2020, 2021, 2022.

Kroky v oblasti financování SSL
pro roky 2020 – 2022
• Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k
zajištění sociálních služeb na území Zlínského kraje pro roky 2020 – 2022
(dále jen „Program sociální služby“).









Napříč celým spektrem sociálních služeb s výjimkou osobní asistence a pečovatelské
služby (tyto druhy sociálních služeb budou financovány z programu k zajištění priorit).
Použití na osobní náklady v návaznosti na pracovníky v sociálních službách a sociální
pracovníky.
„Výzva k podání Žádostí o finanční podporu pro rok 2020“.
Aktualizace „Výzvou k podání Žádostí o finanční podporu pro rok 2021 a následně pro
rok 2022“.
Sběr „Žádostí o finanční podporu samostatně pro rok 2020, 2021, 2022“
prostřednictvím webové aplikace KISSoS.
„Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ pro rok 2020
(přechodné období).
„Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ pro rok 2021 – 2022.
Uzavření „Smlouvy“ popř. vydání Rozhodnutí samostatně pro podporovaný rok 2020,
2021, 2022.

Kroky v oblasti financování SSL
pro roky 2020 – 2022
Předběžný harmonogram pro rok 2020 (přechodné období)
• Schválení Programů a Výzvy Rada ZK 2.12.2019.
• Zveřejnění Programů a Výzvy na úřední desce ZK 4.12. 2019 – 3.1.2020.
• Sběr „Žádostí o finanční podporu pro rok 2020“ prostřednictvím webové aplikace KISSoS
4.1.2020 – 13.1.2020.
• Finanční podpora pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb Rada ZK leden – únor
2020, Zastupitelstvo ZK duben 2020.
• „Smlouvy“, „Rozhodnutí“ a převod finanční podpory jednotlivým poskytovatelům sociálních
služeb duben – květen 2020.
Předběžný harmonogram pro rok 2021
• „Výzva k podání Žádostí o finanční podporu pro rok 2021 září 2020.
• Zveřejnění „Výzvy k podání Žádostí o finanční podporu pro rok 2021“ na úřední desce ZK
září 2020 – říjen 2020.
• Sběr „Žádostí o finanční podporu pro rok 2021“ říjen 2020.
• „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ Rada ZK listopad 2020.
• Finanční podpora pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb Rada ZK listopad 2020,
Zastupitelstvo ZK prosinec 2020.
• „Smlouvy“, „Rozhodnutí“ a převod finanční podpory jednotlivým poskytovatelům sociálních
služeb leden 2021.

Kroky v oblasti financování SSL
pro roky 2020 – 2022
Předběžný harmonogram pro rok 2022
• „Výzva k podání Žádostí o finanční podporu pro rok 2022 září 2021.
• Zveřejnění „Výzvy k podání Žádostí o finanční podporu pro rok 2022“ na úřední desce
září 2021 – říjen 2021.
• Sběr „Žádostí o finanční podporu pro rok 2022“ říjen 2021.
• Finanční podpora pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb Rada ZK listopad 2021,
Zastupitelstvo ZK prosinec 2021.
• „Smlouvy“, „Rozhodnutí“ a převod finanční podpory jednotlivým poskytovatelům sociálních
služeb leden 2022.

•

Záměr pro rok 2021

 Zrušení „Přiměřeného zisku“.

Financování
z operačního programu Zaměstnanost
Projekty končící v období 2019 – 2020
• Program „Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve
Zlínském kraji“
Období realizace:

07/2016 – 06/2020 (financování služeb do 31.12.2019)

Celkový rozpočet:

459.549.999,30 Kč

• Program „Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením ve Zlínském kraji“
Období realizace:

10/2016 – 12/2019 (financování služeb do 30.6.2019)

Celkový rozpočet:

43.721.959,68 Kč

• Program „Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II“
Období realizace:

06/2017 – 05/2020 (financování služeb 07/2017 – 05/2020)

Celkový rozpočet:

41.934.473,28 Kč

Financování
z operačního programu Zaměstnanost
Projekty končící v období 2019 – 2020
• Program „Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji“
Období realizace:

01/2020 – 12/2021
(financování služeb 01/2020 – 12/2021)

Celkový rozpočet:

105.634.541,52 Kč

 Finanční podpora pro všechny stávající poskytovatele sociálních služeb je určena
pro služby druhu sociální rehabilitace terénní a ambulantní.
 Finanční podpora je dále určena pro rozvoj kapacit služeb sociální rehabilitace, a
to pouze v terénní formě poskytování.
 Kapacity pro rozvoj služeb jsou zařazeny do Dočasné sítě, s cílem pilotně ověřit
potřebu služeb sociální rehabilitace v daném území.
 Termín předkládání Žádostí o finanční podporu prostřednictvím webové aplikace
KISSoS byl od 24.9.2019 do 27.9.2019.

Děkuji za pozornost

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

