Financování sociálních služeb
ve Zlínském kraji v roce 2020 a 2021

Setkání poskytovatelů sociálních služeb
ve Zlínském kraji
Zlín, 20. 10. 2020

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2020
1. KOLO (Výzva)

• Rozdělená finanční podpora 1.244.137.008 Kč.
• Podávání Žádostí v termínu od 19.10.2019 do 11.11.2019 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 2020.

• Finanční podporu lze použít na úhradu uznatelných nákladů, které
prokazatelně vznikly od 1.1.2020 do 31.12.2020 a budou uhrazeny
nejpozději do 31.1.2021.

• Výši částky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb schvalovalo
Zastupitelstvo ZK dne 10.2.2020.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2020
2. KOLO (Výzva č. 2)

• Rozdělená finanční podpora 7.173.310 Kč.
• Podávání Žádostí v termínu od 30.7.2020 do 5.8.2020 včetně prostřednictvím webové aplikace
OKslužby – poskytovatel.

• Finanční podpora určena pro sociální služby registrované nejdříve ode dne 1.1.2020 nebo
stávající registrované sociální služby rozšiřující svou kapacitu, a to za podmínky, že
poskytovatel soc. služby z důvodu vzniku nebo rozvoje soc. služby ode dne 1.1.2020
nemohl podat žádost v rámci Výzvy zveřejněné na úřední desce ZK dne 18.9.2019.
Dále byla tato podpora určena pro sociální služby druhu:






Krizová pomoc
Odlehčovací služby
Odborné sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které byly do 31.5.2020 financovány z IP ZK
„Ohrožené děti a mládež ve ZK II.“

• Finanční podporu lze použít na úhradu uznatelných nákladů, které prokazatelně vznikly od
účinnosti Pověření do 31.12.2020 a budou uhrazeny nejpozději do 31.1.2021.

• Výši částky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb schvalovalo Zastupitelstvo ZK dne
14.9.2020.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2020
ROZDĚLENÍ NEVYČERPANÉ FINANČNÍ PODPORY (Dofinancování)

• Rozdělená finanční podpora 15.309.602 Kč.
• Žádosti o finanční podporu poskytovatelé sociálních služeb nepodávali.
• Podpořeny následující druhy sociálních služeb:
 Domovy pro seniory
 Domovy se zvláštním režimem
 Chráněné bydlení
 Chráněné bydlení – transformace
• Výše uvedené druhy sociálních služeb byly podpořeny za podmínky, že % dotace 2020 z
dotace 2019 bylo nižší než 100 %.

• Došlo k částečnému zrušení druhé úrovně redukce, která byla nově uplatněna ve výši
21,376 %.

• Finanční podporu lze použít na úhradu uznatelných nákladů, které prokazatelně vznikly
od účinnosti Pověření do 31.12.2020 a budou uhrazeny nejpozději do 31.1.2021.

• Výši částky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb schválilo Zastupitelstvo ZK dne
14.9.2020.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění priorit SSL
na území ZK pro rok 2020
• Maximální finanční rámec podpory 21.000.000 Kč byl dán rozpočtem
Zlínského kraje na rok 2020.

• Podávání Žádostí v termínu od 20.1.2020 do 20.2.2020 včetně, a to
prostřednictvím webové aplikace KISSoS (Krajský informační systém
sociálních služeb).

• Žádost si podalo 37 poskytovatelů na 71 sociálních služeb.
• Podpořeno bylo 69 sociálních služeb poskytovaných 35 poskytovateli.
• Celková výše poskytnuté finanční podpory 19.809.100 Kč.
• Výši částky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb schvalovala Rada
ZK dne 30.3.2020 (do 200.000 Kč včetně a POK), Zastupitelstvo ZK dne
4.5.2020 (nad 200.000 Kč a obce).

Finanční podpora z rozpočtu ZK
pro sociální služby
na území ZK pro rok 2020
• Maximální finanční rámec podpory 52.879.451 Kč byl dán rozpočtem
Zlínského kraje na rok 2020.

• Podávání Žádostí v termínu od 20.1.2020 do 20.2.2020 včetně, a to
prostřednictvím webové aplikace KISSoS (Krajský informační systém
sociálních služeb).

• Žádost si podalo 60 poskytovatelů na 209 sociálních služeb.
• Podpořeno bylo 60 sociálních služeb poskytovaných 209 poskytovateli.
• Celková výše poskytnuté finanční podpory 33.204.000 Kč.
• Výši částky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb schvalovala Rada
ZK dne 30.3.2020 (do 200.000 Kč včetně a POK), Zastupitelstvo ZK dne
4.5.2020 (nad 200.000 Kč a obce).

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění odlehčovacích služeb
na území ZK pro rok 2020
• Maximální finanční rámec podpory 25.000.000 Kč byl dán rozpočtem
Zlínského kraje na rok 2020.

• Žádosti byly podány již 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.
• V roce 2020 bylo podpořeno 11 sociálních služeb poskytovaných 8
poskytovateli.

• Celková výše poskytnuté finanční podpory v roce 2020 činí 18.028.549 Kč.
• Výši částky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb schvalovalo
Zastupitelstvo ZK dne 16.12.2019 a 14.9.2020.

Financování sociálních služeb
ve Zlínském kraji v roce 2020
FINANČNÍ PODPORA
Požadavek Zlínského kraje o dotaci ze státního
rozpočtu (MPSV)

Finanční podpora
ze státního rozpočtu
(MPSV) pro rok 2020

Dotace ze státního rozpočtu Zlínskému kraji

na základě Rozhodnutí MPSV

VÝŠE
FINANČNÍ PODPORY
1.537.745.000 Kč
1.244.137.008 Kč
cca 80,9 % z požadavku ZK 2020
o 293.607.992 Kč méně oproti
požadavku ZK 2020

Finanční podpora
z rozpočtu Zlínského
kraje pro rok 2020

Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje
(Program k zajištění priorit)

19.809.100 Kč

Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje
(Program pro sociální služby)

33.204.000 Kč

Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje
(Program k zajištění odlehčovacích služeb)

18.028.549 Kč

FINANČNÍ PODPORA 2020 CELKEM

1.315.178.657 Kč

Vyúčtování finanční podpory
poskytnuté z rozpočtu
Zlínského kraje za rok 2020
• Poskytovatel sociální služby je povinen předložit Odboru sociálních věcí Krajského
úřadu Zlínského kraje vyúčtování:
 Do 5.2.2021 včetně – vyúčtování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020.

 Do 20.2.2021 včetně – vyúčtování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění priorit sociálních
služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020.

 Do 20.2.2021 včetně – vyúčtování finanční podpory z rozpočtu ZK pro sociální služby na území
Zlínského kraje pro rok 2020.

 Do 20.2.2021 včetně – vyúčtování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění odlehčovacích
služeb na území Zlínského kraje pro rok 2020.

 Do 20.2.2021 včetně – skutečnost sociální služby 2020.

• 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 ve webové aplikaci KISSoS podepsáno
elektronickým podpisem (osobním kvalifikovaným certifikátem).

Dopad nouzového stavu
na plnění poskytovatelů SSL
v souvislosti s epidemií COVID-19
1. Řešení dopadu pro sociální služby druhu:








Centra denních služeb
Denní stacionáře
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
Sociálně terapeutické dílny
Týdenní stacionáře

Na splnění podmínky v uzavřené Veřejnoprávní smlouvě popř. vydaném Rozhodnutí
uvedené v článku III. odstavci 2. ve znění „Při naplnění indikátoru/ů uvedeného/ých v příloze
č. 1 této Smlouvy popř. Rozhodnutí alespoň na 80 % se finanční podpora nekrátí. Při
naplnění indikátoru/ů na méně než 80 %, ale alespoň na 50 %, bude finanční podpora
snížena o 1 % - 30 % dle rozdílu mezi spodní hranicí tolerovaného nenaplnění a dosaženým
procentem naplnění indikátoru/ů. Naplnění indikátoru/ů na méně než 50 % se považuje za
nesplnění závazku ze strany Poskytovatele sociální služby dle Pověření a je důvodem pro
vrácení finanční podpory v plné výši“ se netrvá.

Dopad nouzového stavu
na plnění poskytovatelů SSL
v souvislosti s epidemií COVID-19
2. Řešení dopadu pro sociální služby druhu:





Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Odlehčovací služby (pobytová forma)

Na splnění výše indikátoru/ů stanoveného/ých v příloze č. 1 uzavřené Veřejnoprávní
smlouvy popř. vydaného Rozhodnutí ve sloupci „Indikátor (Minimální výše)“ se netrvá. Kraj
považuje za splnění podmínek stanovených uzavřenou Veřejnoprávní smlouvou popř.
vydaným Rozhodnutím naplnění daného indikátoru/ů alespoň na 80 %. Ostatní ustanovení
uzavřené Veřejnoprávní smlouvy popř. vydaného Rozhodnutí zůstávají nezměněna. Při
naplnění indikátoru/ů na méně než upravený indikátor, bude postupováno v souladu
s článkem III. odstavcem 2. a nenaplnění tohoto bude považováno za nesplnění závazku ze
strany Poskytovatele sociální služby dle Pověření a bude důvodem pro vrácení finanční
podpory v plné výši.

Dopad nouzového stavu
na plnění poskytovatelů SSL
v souvislosti s epidemií COVID-19
3. Řešení dopadu pro sociální služby v oblasti veřejnosprávní kontroly na
místě:
Dojde-li v rámci veřejnosprávní kontroly na místě ke zjištění chybně
vykázaného/ých indikátoru/ů za období trvání krizových opatření Vlády ČR
z
důvodu
koronaviru,
tak
v případě nenaplnění mezní
hodnoty
kontrolovaného/ých indikátoru/ů nebudou uplatněny sankce.

Všechna tři uvedená řešení se netýkají Veřejnoprávních smluv, popř. Rozhodnutí,
uzavřených popř. vydaných po 1. červnu 2020.

Dotační řízení MPSV pro kraje
na rok 2021
• MPSV v červnu 2020 na svých webových stránkách vyhlásilo pro kraje a
Hlavní město Prahu dotační řízení k poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu na rok 2021.

• Zlínský kraj v červenci 2020 prostřednictvím aplikace OKslužby –
poskytovatel požádal MPSV o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2021, a
to v souladu s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro rok 2021, tzn. o dotaci ve výši 1.583.877.000 Kč.

• Rada ZK dne 21.9.2020 schválila žádost ZK o navýšení dotace ze SR na
období roku 2021 na 1.589.861.300 Kč, a to z důvodu financování
sociálních služeb druhu sociální rehabilitace, které jsou součástí Centra
duševního zdraví.

• Zlínský kraj v září 2020 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 2021
Žádosti poskytovatelů o finanční podporu pro rok 2021
•

Výzva k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z rozpočtu ZK k zajištění
dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2021 byla dne 23.9.2020 zveřejněna na úřední desce ZK
a webových stránkách ZK.

•

Žádost pro rok 2021 poskytovatel zpracovává a podává pouze prostřednictvím webové
aplikace OKslužby – poskytovatel, která je zpřístupněna pro zpracování Žádostí od
23.9.2020.

•

Žádosti je možno podat, tzn. odeslat prostřednictvím aplikace OKslužby – poskytovatel,
v termínu od 24.10.2020 do 11.11.2020 včetně.

•
•

Žádosti podané před 24.10.2020 nebudou akceptovány !

•

Příloha „Specifické údaje pro Žádost o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021“ – je oproti roku 2020
nepovinná a poskytovatel sociální služby ji dokládá pouze v případě, že požadované informace
v ní uvedené se týkají jím poskytované sociální služby.

Žádost není možno podat bez elektronického podpisu (osobním kvalifikovaným certifikátem),
který je pro podání Žádosti povinný.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2021
Žádosti poskytovatelů o finanční podporu pro rok 2021
Oprávněný žadatel o finanční podporu
O finanční podporu může žádat poskytovatel sociální služby v případě, že:

• Sociální služba je registrovaná a/nebo zapsaná v registru poskytovatelů sociálních
služeb.

• Sociální služba je definovaná v Příloze č. 1 Akčního plánu pro rok 2021, popř. bude
definovaná v aktualizovaných Přílohách č. 1 Akčního plánu pro rok 2021 schválených
Zastupitelstvem Zlínského kraje do konce roku 2020.

• Poskytovatel sociální služby nemá daňové nedoplatky, nemá nedoplatek
na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

• Poskytovatel sociální služby nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti (s výjimkou
schválených a řádně plněných splátkových kalendářů), v posledních 3 letech
neproběhlo a neprobíhá insolvenční řízení.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2021
Žádosti poskytovatelů o finanční podporu pro rok 2021
•

•

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 aplikaci 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 2021
Dokumenty vztahující se k finanční podpoře pro rok 2021
• Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve
Zlínském kraji

 Schváleno Zastupitelstvem ZK dne 29.6.2020
• Podmínky: Nezbytnou součástí Žádosti ZK o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu, kterou
kraj předkládá MPSV nejpozději do 31.7. kalendářního roku, který předchází roku, na který se
dotace žádá.

• Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění
dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021

 Schváleno Radou ZK dne 21.9.2020 a zveřejněno na úřední desce ZK dne 23.9.2020
• Program: Upravuje postup při zpracování, podávání a posuzování „Žádosti poskytovatelů
sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu ZK“ a rozpracovává pravidla a postup pro
stanovení výše finanční podpory.

• 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 2021

 Schváleno Radou ZK dne 21.9.2020 a zveřejněno na úřední desce ZK dne 23.9.2020

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2021
Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních
služeb ve Zlínském kraji
Zásadní změny oproti roku 2020

• Název dokumentu
 Došlo k odstranění slov k zajištění dostupnosti – nyní: „Podmínky pro
stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve
Zlínském kraji“.

• Článek 3 „Předpoklady pro zavedení systému vyrovnávací platby pro sociální
služby ve Zlínském kraji“
 Do vstupních dat doplněna nefinanční podpora z veřejných zdrojů.
 Doplněna informace o tom, že poskytovatelé sociálních služeb vykazují
ukazatele v souladu s příslušným Programem a uzavřenou Veřejnoprávní
smlouvou, příp. vydaným Rozhodnutím.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2021
Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních
služeb ve Zlínském kraji
Zásadní změny oproti roku 2020

• Článek 4 „Východiska pro stanovení vyrovnávací platby“
 Doplněna definice jednotky sociální služby tj. lůžko. Dále upřesněna
definice počtu průměrných přepočtených úvazků – nyní: Počet průměrných
přepočtených úvazků PP zahrnuje počet průměrných přepočtených úvazků
PP vztahující se k pracovníkům, kteří pracují v režimu zákona č. 262/2006
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, tzn. v pracovním
poměru, na dohodu o pracovní činnosti nebo na dohodu o provedení
práce, s prokázáním vazby k základním činnostem daného druhu sociální
služby dle zákona o sociálních službách.
 Doplněna informace o tom, že modelace nákladů zohledňuje druh sociální
služby, skupinu sociální služby, která je dále určena kapacitou, cílovou
skupinou sociální služby a formou poskytování sociálních služeb.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2021
Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb
ve Zlínském kraji
Zásadní změny oproti roku 2020

• Článek 4 „Východiska pro stanovení vyrovnávací platby“ – pokračování


Doplněna informace ve vztahu k obvyklým nákladům – nyní: Základem pro výpočet výše
obvyklého nákladu na jednotku je druh sociální služby dle zákona o sociálních službách. Druh
sociální služby dle zákona o sociálních službách může být dále definován skupinou sociální
služby. U pobytových sociálních služeb může být skupina sociální služby určena cílovou
skupinou a/nebo kapacitou sociální služeb. U ambulantních a terénních sociálních služeb může
být skupina sociální služby určena formou poskytování a/nebo cílovou skupinou sociální služby.
U těch druhů sociálních služeb, u nichž v rámci skupiny sociální služby není uvedena forma
poskytování, ani cílová skupina, ani kapacita sociální služby, je stanoven jednotný obvyklý náklad
na jednotku pro daný druh sociální služby. U těch druhů sociálních služeb, u nichž v rámci
skupiny sociální služby je uvedena forma poskytování a/nebo cílová skupina a/nebo kapacita
sociální služby, je stanoven odlišný obvyklý náklad na jednotku pro danou skupinu sociální
služby.



Doplněna informace ve vztahu k uznatelnosti nákladů – nyní: Finanční podporu stanovenou na
základě výpočtu vyrovnávací platby nelze použít na úhradu nákladů souvisejících s formou
poskytování, která není uvedena v Základní síti nebo Dočasné síti strategického dokumentu.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2021
Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních
služeb ve Zlínském kraji
Zásadní změny oproti roku 2020

• Článek 5 „Mechanismus stanovení vyrovnávací platby“
 Došlo k úpravám v členění, v textu v tabulkách, v rozdělení % podílu ÚSC
na % podíl obce a % podíl kraje.

• Článek 6 „Redukční mechanismy“
 Doplněna informace o možnosti neredukovat v rámci I. úrovně redukce.

• Článek 8 „Způsob poskytování finanční podpory“
 Doplněna informace o tom, že bližší specifikace způsobu poskytování
finanční podpory budou upřesňovat jednotlivé Programy.
 Upravena formulace ve vztahu k formě poskytování finanční podpory.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2021
Podmínky pro stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních
služeb ve Zlínském kraji
Zásadní změny oproti roku 2020

• Článek 9 „Tvorba rezervy“
 Doplněna informace ve vztahu k rezervě – nyní: Rezerva je vytvářena
z dotace poskytnuté MPSV kraji pouze v případě, kdy v souladu se
Střednědobým plánem 2020 – 2022 (obecné principy) a Akčním plánem
pro rok 2021 je předpokládán – rozvoj již existujících kapacit sociálních
služeb v průběhu kalendářního roku a rozvoj a vznik nových sociálních
služeb v návaznosti na opatření a proces transformace v domovech pro
osoby se zdravotním postižením.

• Článek 10 „Kontrolní mechanismy“
 Doplněny a upřesněny informace k zásadám a provádění kontroly.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2021
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k
zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2021
Zásadní změny oproti roku 2020

• Článek VI. „Způsob stanovení finanční podpory“
 Sjednocena textová část a tabulky pro rok 2021, tzn. sjednocení dle
schválených „Podmínek pro stanovení vyrovnávací platby a finanční
podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji“ na ambulantní, terénní služby
(dohromady) a pobytové služby.
 Sjednocena „obložnost“ na 95% u sociální služby domovy pro seniory
(kapacita 1 – 100 lůžek, 101 a více lůžek).
 Sjednocena výše indikátorů u sociální služby druhu: sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi (ambulantní a terénní forma), terénní programy
(osoby ohrožené sociálním vyloučením a rodiny s dětmi).

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2021
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k
zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2021
Zásadní změny oproti roku 2020

• Článek XI. „Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“
 Doplněno o odst. 3 ve znění: V případě sociální služby druhu sociální
rehabilitace, která byla financována z projektu „Podpora vzniku Center
duševního zdraví II“, registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007037,
realizovaného Ministerstvem zdravotnictví v rámci Operačního programu
Zaměstnanost, a odpovídající kapacita je zařazena v Zásobníku rozvojových
záměrů pro rok 2021, je pro vydání Pověření stanoven následující postup.
Poskytovatel sociální služby podá písemnou žádost o zařazení sociální služby
do Základní sítě pro rok 2021 a současně podá písemnou žádost o Pověření
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu pro rok 2021. Pověření
může Rada Zlínského kraje schválit za předpokladu, že Zastupitelstvo
Zlínského kraje schválí zařazení sociální služby do Základní sítě pro rok 2021.
Dalším předpokladem pro vydání Pověření je pravomocné rozhodnutí o
registraci sociální služby, k jejímuž poskytování se Pověření vydává.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2021
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k
zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2021
Zásadní změny oproti roku 2020

• Článek XVII. „Rozpočet sociální služby“
 Došlo ke změně termínu pro podání „Rozpočtu“ skutečnost roku 2021 do
5.2.2022 (původně termín do 20.2.) – upraveno na základě dotazu a
odpovědí z obcí z rozšířenou působností.

• Článek XVIII. „Způsob poskytování finanční podpory“
 Došlo ke změně textu v odst. 7 v návaznosti na schválené „Podmínky pro
stanovení vyrovnávací platby a finanční podpory sociálních služeb ve
Zlínském kraji“ ve znění: Postup pro využití Zásobníku rozvojových záměrů
pro rok 2021 v případě volných finančních prostředků (další dotace ze
státního rozpočtu, kapitoly MPSV, úspora z důvodu podpořených projektů
kraje atd.) je popsán v Akčním plánu pro rok 2021, zejména v části 1.1 a ve
Střednědobém plánu 2020 – 2022 v části 8.2 kritéria vstupu do Základní a
Dočasné sítě.

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2021
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k
zajištění dostupnosti sociálních služeb na území ZK pro rok 2021
Zásadní změny oproti roku 2020

• Článek XXI. „Sankční ustanovení“
 Doplněn o bod 2.2 ve znění: U nově vzniklých sociálních
služeb, které
.
zahajují poskytování sociální služby v roce 2021, bude postupováno dle
následující tabulky.
Naplnění

indikátoru (In)
Sankce

Komentář

100% > In ≥ 30%

Neukládá se

30% > In
Vrácení finanční podpory
v plné výši

Je tolerováno naplnění

Naplnění indikátoru

indikátoru alespoň na 30 %.

nižší než 30 % se nepřipouští.

Plánovaný harmonogram finanční podpory
z rozpočtu ZK k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2021
29.6.2020

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

13.7.2020

Žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2021 (schváleno Radou ZK)

30.7.2020

Odeslání Žádosti kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu pro rok 2021 na MPSV

21.9.2020

Výzva k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k
zajištění dostupnosti SSL na území Zlínského kraje pro rok 2021 (schváleno RZK)

21.9.2020

Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2021 (schváleno RZK)

23.9. – 23.10.2020

Výzva a Program 2021 – zveřejnění na úřední desce Zlínského kraje a webových stránkách
Zlínského kraje

24.10. – 11.11.2020

Podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu pro rok 2021

listopad – prosinec 2020

Pověření poskytovatelů SSL k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu

leden 2021

ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2021
kraji

leden – únor 2021

Výše finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti SSL na území
Zlínského kraje pro rok 2021 (schvaluje Zastupitelstvo ZK)

únor – březen 2021

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

do 15.3.2021

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

do 30.6.2021

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

Finanční podpora z rozpočtu ZK
k zajištění odlehčovacích služeb
na území ZK pro rok 2021
•

Dokumenty vztahující se k finanční podpoře byly schváleny Radou Zlínského kraje
dne 13.7.2020 a zveřejněny na úřední desce ZK a webových stránkách ZK dne
16.7.2020.
 Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu ZK k zajištění
odlehčovacích služeb na území ZK pro rok 2021
 Výzva k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z rozpočtu
ZK k zajištění odlehčovacích služeb na území ZK pro rok 2021

•
•

Předpokládaný celkový finanční rámec podpory 15.800.000 Kč.

•
•

Žádost si podalo 7 poskytovatelů na 10 sociálních služeb.

•

Výši částky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb bude schvalovat Rada
Zlínského kraje v listopadu 2020 (do 200.000 Kč) a Zastupitelstvo Zlínského kraje v
prosinci 2020 (nad 200.000 Kč).

Žádost poskytovatel zpracovával a podával prostřednictvím webové aplikace
KISSoS, v termínu od 1.10.2020 do 15.10.2020 včetně.
Pověřovat k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu bude Rada
Zlínského kraje v listopadu 2020. Služby budou zařazeny do Dočasné sítě ZK na
období roku 2021.

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


Podpora sociálních služeb druhu: centra denních služeb, denní stacionáře, osobní
asistence a pečovatelská služba.



Použití na úhradu osobních a provozních nákladů (vymezení neuznatelných nákladů je
uvedeno v Programu k zajištění priorit).



„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 období 2021 – 2022.



Uzavření Veřejnoprávní smlouvy, příp. vydání Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na
provoz, samostatně pro podporovaný rok 2020, 2021, 2022.

Kroky v oblasti financování SSL
pro období 2020 – 2022
Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro
sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022 (dále jen
„Program pro sociální služby“)


Napříč celým spektrem sociálních služeb s výjimkou sociálních služeb druhu: centra
denních služeb, denní stacionáře, osobní asistence a pečovatelská služba (tyto druhy
sociálních služeb jsou financovány z Programu k zajištění priorit).



Použití na úhradu osobních nákladů (včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění) 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 období 2021 – 2022.



Uzavření Veřejnoprávní smlouvy, příp. vydání Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na
provoz, samostatně pro podporovaný rok 2020, 2021, 2022.

Kroky v oblasti financování SSL
pro období 2020 – 2022
Předběžný harmonogram pro rok 2021

• „Výzva k podání Žádostí o finanční podporu pro rok 2021“: 1. čtvrtletí 2021.
• Zveřejnění „Výzvy k podání Žádostí o finanční podporu pro rok 2021“ na úřední

•
•
•
•

desce ZK: duben 2021.
Sběr „Žádostí o finanční podporu pro rok 2021“: duben – květen 2021.
„Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu“ pro období
2021 – 2022: Rada ZK květen 2021.
Finanční podpora pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb pro rok 2021:
Rada ZK květen 2021, Zastupitelstvo ZK červen 2021.
„Veřejnoprávní smlouvy“, příp. „Rozhodnutí“ pro rok 2021 a převod finanční
podpory jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb: červenec 2021.

Kroky v oblasti financování SSL
pro období 2020 – 2022
Předběžný harmonogram pro rok 2022

• „Výzva k podání Žádostí o finanční podporu pro rok 2022“: 1. čtvrtletí 2022.
• Zveřejnění „Výzvy k podání Žádostí o finanční podporu pro rok 2022“ na úřední

•
•
•

desce ZK: duben 2022.
Sběr „Žádostí o finanční podporu pro rok 2022“: duben – květen 2022.
Finanční podpora pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb pro rok 2022:
Rada ZK květen 2022, Zastupitelstvo ZK červen 2022.
„Veřejnoprávní smlouvy“, příp. „Rozhodnutí“ pro rok 2022 a převod finanční
podpory jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb: červenec 2022.

Děkuji za pozornost

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

