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Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji
schválené Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 29. 6. 2020, č. usnesení 0859/Z27/20 (dále jen
„Podmínky“), se z důvodu „ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního
rozpočtu na rok 2021“ (dále jen „Rozhodnutí MPSV“) ze dne 7. 1. 2021, v němž je uvedeno, že z celkové
částky dotace je rovněž část dotace určena na financování výdajů sociálních služeb v souvislosti
s reformou psychiatrické péče, upravují a doplňují následujícím způsobem.

1.

Do článku 5, bodu 5.2.2.3 Podmínek se za třetí větu ve znění „Ostatní výnosy jsou modelovány
na základě analýzy zdrojů sociálních služeb na stanovenou jednotku sociální služby.“ doplňuje text
v následujícím znění:
Výjimku, u nichž ostatní výnosy nejsou modelovány, tvoří sociální služby druhu sociální
rehabilitace, pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením, související s reformou
psychiatrické péče dle shora uvedeného Rozhodnutí MPSV. Jedná se pouze o ty sociální služby
a jejich kapacity v rámci rozvojových aktivit, které budou od 1. 5. 2021 přeřazeny ze Zásobníku
rozvojových záměrů pro rok 2021 (Příloha č. 2 Akčního plánu pro rok 2021) do Základní sítě
sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2021 (Příloha č. 1 Akčního plánu pro rok 2021).

2.

Do článku 5, bodu 5.2.3 Podmínek se za větu ve znění „1. Celkový podíl územních samosprávných
celků je rozdělen na podíl Zlínského kraje a podíl obcí.“ doplňuje text v následujícím znění:
Výjimku, u nichž podíl územních samosprávných celků není stanoven, tvoří sociální služby druhu
sociální rehabilitace, pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením, související s reformou
psychiatrické péče dle shora uvedeného Rozhodnutí MPSV. Jedná se pouze o ty sociální služby
a jejich kapacity v rámci rozvojových aktivit, které budou od 1. 5. 2021 přeřazeny ze Zásobníku
rozvojových záměrů pro rok 2021 (Příloha č. 2 Akčního plánu pro rok 2021) do Základní sítě
sociálních služeb Zlínského kraje pro rok 2021 (Příloha č. 1 Akčního plánu pro rok 2021).

3.

Do článku 5, bodu 5.2.3 Podmínek se doplňuje nakonec Tabulky č. 6 nový řádek a pod tabulku,
za stávající text, text v následujícím znění:
Druh
sociální služby
Sociální
rehabilitace****

Skupina sociální služby***
Forma
poskytování

Jednotka
sociální
služby

Cílová
skupina
Osoby se
zdravotním
postižením

Průměrný
přepočtený
úvazek PP

Podíl ÚSC
celkem

-

z toho:
Podíl ZK

Podíl OBCÍ

-

-

**** Jde o sociální rehabilitaci související s reformou psychiatrické péče. Jedná se pouze o ty sociální služby
a jejich kapacity v rámci rozvojových aktivit, které budou od 1. 5. 2021 přeřazeny ze Zásobníku rozvojových
záměrů pro rok 2021 (Příloha č. 2 Akčního plánu pro rok 2021) do Základní sítě sociálních služeb Zlínského
kraje pro rok 2021 (Příloha č. 1 Akčního plánu pro rok 2021).

4.

Ostatní ustanovení Podmínek zůstávají nezměněna.

5.

Tento Dodatek k Podmínkám je účinný dnem schválení Zastupitelstvem Zlínského kraje.
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