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Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních
služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 schválený Radou Zlínského kraje dne 21. 9. 2020,
č. usnesení 0712/R24/20, 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, upravuje a doplňuje následujícím způsobem.

1.

V článku IV. odstavci 1. se za původní text doplňuje text v následujícím znění:
Dne 7. 1. 2021 výši dotace a účel jejího využití upravilo Rozhodnutí MPSV tak, že z celkové částky
dotace je rovněž část dotace určena na financování výdajů sociálních služeb v souvislosti
s reformou psychiatrické péče.

2.

V článku IV. odstavci 6. se za původní text doplňuje text v následujícím znění:
Výjimku, kdy se ostatní výnosy nezohledňují (neodečítají), tvoří sociální služby druhu sociální
rehabilitace, pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením, související s reformou
psychiatrické péče dle Rozhodnutí MPSV, a to pouze 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.

V článku V. se za odstavec 1. doplňuje nový odstavec 2. v následujícím znění:
Žadatelem je také poskytovatel sociální služby druhu sociální rehabilitace, pro cílovou skupinu
osoby se zdravotním postižením, související s reformou psychiatrické péče dle Rozhodnutí MPSV,
a to pouze té sociální služby a její kapacity v rámci rozvojových aktivit, která bude od 1. 5. 2021
přeřazena 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.

V článku V. se původní odstavec 2., 3., 4. přečísluje nově na odstavec 3., 4., 5.

5.

V článku V. nově číslovaném odstavci 4. se text „… v odstavci 2. …“ ruší a nahrazuje textem
„… v odstavci 3. …“.

6.

V článku VI. odstavci 2. bodu 2.3. se text „** Jde o sociální rehabilitaci, která je součástí Centra
duševního zdraví. Ostatní sociální služby druhu sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osoby
se zdravotním postižením jsou financovány z individuálního projektu ZK „Podpora a rozvoj služeb
sociální rehabilitace ve Zlínském kraji“ do 31. 12. 2021.“ uvedený kurzívou pod Tabulkou č. 3 ruší
a nahrazuje textem „** Jde o sociální rehabilitaci, která je součástí Centra duševního zdraví. Dále
jde o sociální rehabilitaci související s reformou psychiatrické péče dle Rozhodnutí MPSV, a to
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). Ostatní sociální služby druhu sociální rehabilitace pro cílovou skupinu osoby se zdravotním
postižením jsou financovány z individuálního projektu ZK „Podpora a rozvoj služeb sociální
rehabilitace ve Zlínském kraji“ do 31. 12. 2021.“.
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7.

V článku VI. odstavci 2. bodu 2.4. se za původní text před Tabulkou č. 4 doplňuje text
v následujícím znění:
Výjimku, kdy obvyklé výnosy nejsou modelovány, tvoří sociální služby druhu sociální rehabilitace,
pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením, související s reformou psychiatrické péče dle
Rozhodnutí MPSV, a to pouze 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).

8.

V článku VI. odstavci 2. bodu 2.4. se nakonec Tabulky č. 4 doplňuje nový řádek a pod tabulku,
za stávající text uvedený kurzívou, text v následujícím znění:

Druh

Skupina sociální služby***

sociální služby
Forma
poskytování
Sociální
rehabilitace******

Cílová
skupina
Osoby se
zdravotním
postižením

Jednotka
sociální
služby

Obvyklé výnosy sociální služby
(mimo výnosů z územních
samosprávných celků****)
na jednotku/rok (v Kč)
Uživatelé

Průměrný
přepočtený
úvazek PP

Ostatní*****

-

-

****** Jde o sociální rehabilitaci související s reformou psychiatrické péče dle Rozhodnutí MPSV, a to 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).

9.

V článku XI. odstavci 3. se za původní text doplňuje text v následujícím znění:
Stejný postup pro vydání Pověření je stanoven také v případě sociálních služeb druhu sociální
rehabilitace, pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením, souvisejících s reformou
psychiatrické péče dle Rozhodnutí MPSV, a to pouze sociálních služeb a jejich kapacit 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).

10. V článku XXIII. se text „… e-mail: miroslava.vykoukalova@kr-zlinsky.cz“ ruší a nahrazuje textem
„… e-mail: m.vykoukalova@kr-zlinsky.cz“ a text „Bc. Jitka Jelínková, telefon 577 043 302, e-mail:
jitka.jelinkova@kr-zlinsky.cz“ se ruší v plném rozsahu bez náhrady.
11. Ostatní ustanovení zůstávají nezměněna.
12. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem schválení Radou Zlínského kraje.
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