FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V ROCE 2015 a 2016
Setkání poskytovatelů sociálních služeb
ve Zlínském kraji

Zlín, 1. 6. 2016

Financování sociálních služeb
v roce 2015

Přehled finančních podpor
v roce 2015

Finanční podpora

Z programu Zajištění dostupnosti

Výše finanční
podpory
(Kč)
591 052 000

Z programu Priority ZK

7 888 000

Z programu Transformace ZK

1 258 000

CELKEM

600 198 000

Vyúčtování finančních podpor
v roce 2015
Finanční podpora

Počet
Vyúčtování

Přiznáno
(Kč)

Vráceno
(Kč)

Použito
(Kč)

Z programu
Zajištění dostupnosti

307

591 052 000

1 245 248,40

589 806 751,60

Z programu
Priority ZK

86

7 888 000

35 341

7 852 659

Z programu
Transformace ZK

9

1 258 000

577 000

681 000

600 198 000

1 857 589,40

598 340 410,60

CELKEM

402

Financování sociálních služeb
v roce 2016

Finanční podpora Zlínskému kraji
ze SR v roce 2016 – 1. kolo DŘ

1. kolo DŘ

Dotace ZK
ze SR
(Kč)

% dotace
z požadavku

Požadavek ZK o dotaci ze SR

688 000 000

100,00 %

Dotace poskytnutá ZK ze SR
na základě Rozhodnutí č. 1

587 870 500

85,45 %

Aplikace redukčních mechanismů
Zlínský kraj žádal o dotaci ve výši 688.000.000 Kč, v 1. kole DŘ obdržel 587.870.500 Kč,
tj. o 14,55 % nižší částku než činil požadavek, proto došlo k uplatnění I. a II. úrovně
redukčního mechanismu.
 I. úroveň
Při použití této redukce bylo postupováno tak, že se předpokládané obvyklé náklady
sociálních služeb na danou jednotku snížily o předpokládanou míru inflace daného roku
(1,9 %), na který se kompenzace stanovila. Celkový předpokládaný podíl ostatních
výnosů z jiných než veřejných zdrojů, nebyl touto změnou ovlivněn.
 II. úroveň
Redukce se, bez ohledu na právní formu poskytovatele, odvíjela od druhu služby
v závislosti na možných zdrojích, které mohou poskytovatelé na zajištění poskytované
služby získat z jiných než veřejných zdrojů. Z tohoto hlediska byly pro účely redukčních
mechanismů služby členěny do kategorií uvedených v následující Tabulce.

Aplikace redukčních mechanismů

Kategorie

Základní skupina a forma sociální služby

Redukce

I. kategorie

Pobytové služby sociální péče, mimo sociálních
služeb vzniklých v roce 2015 nebo 2016 na základě
transformačních plánů schválených orgány ZK

II. kategorie

Ambulantní a terénní služby sociální péče

6,8830 %

III. kategorie

Pobytové služby sociální prevence

4,8181 %

IV. kategorie

Služby sociálního poradenství

4,1298 %

V. kategorie

Ambulantní a terénní služby prevence

3,4415 %

10,3245 %

Finanční podpora Zlínskému kraji
ze SR v roce 2016
Z celkového počtu 305 sociálních služeb 102 sociálních služeb, tj. 33,44 %
mělo nižší požadavek než optimální návrh stanovený dle obvyklých
nákladů na jednotku.

Podrobněji na webových stránkách Zlínského kraje:
http://www.kr-zlinsky.cz/financni-podpora-k-zajisteni-dostupnostisocialnich-sluzeb-na-uzemi-zlinskeho-kraje-pro-rok-2016-cl-3357.html

Dofinancování ze strany MPSV –
zvýšení prostředků pro kraje
(dofinancování č. 1 – 6/2016)
Dotace ZK
ze SR
(Kč)

% dotace
z požadavku

Požadavek ZK o dotaci ze SR

688 000 000

100,00 %

Dotace poskytnutá ZK ze SR
na základě Rozhodnutí č. 1

587 870 500

85,45 %

22 624 000

3,28 %

610 494 500

88,73 %

Dotace poskytnutá ZK ze SR na základě
Dodatku č. 2 k Rozhodnutí č. 1
Dotace poskytnutá ZK ze SR
CELKEM

Dofinancování ze strany MPSV –
zvýšení prostředků pro kraje
(dofinancování č. 1 – 6/2016)
 V návaznosti na výši částky přidělené Zlínskému kraji byla revidována % výše
podílu krácení (Tabulka následuje dále).

 Poskytovatelé nebudou podávat žádost.
 Výši částky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb bude
v souladu s § 101a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění pozdějších předpisů schvalovat Zastupitelstvo Zlínského kraje dne
29. 6. 2016.
 S
poskytovateli
sociálních
služeb
budou
uzavřeny
Dodatky
k Veřejnoprávním smlouvám, příp. Dodatky k Rozhodnutí o poskytnutí
příspěvku na provoz.

Dofinancování ze strany MPSV –
zvýšení prostředků pro kraje
(dofinancování č. 1 – 6/2016 )
Zlínský kraj v rámci tzv. 1. dofinancování obdržel dotaci ve výši 22.624.000 Kč
a došlo k úpravě II. úrovně redukčního mechanismu (viz Tabulka níže).
I. úroveň redukčního mechanismu zůstává nezměněna.
Kategorie

Základní skupina a forma sociální služby

Redukce

I. kategorie

Pobytové služby sociální péče, mimo sociálních
služeb vzniklých v roce 2015 nebo 2016 na základě
transformačních plánů schválených orgány ZK

3,98 %

II. kategorie

Ambulantní a terénní služby sociální péče

2,65 %

III. kategorie

Pobytové služby sociální prevence

1,86 %

IV. kategorie

Služby sociálního poradenství

1,59 %

V. kategorie

Ambulantní a terénní služby prevence

1,33 %

Financování sociálních služeb
s rozvojem a vznikem
– 2. kolo DŘ
 Finanční podpora je určena pro sociální služby registrované ode dne 1. 1. 2016
nebo rozšiřující kapacitu sociální služby, a to v souladu s platnou Přílohou č. 1
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období
2016 – 2018.
 Podmínkou je skutečnost, že poskytovatel sociální služby z důvodu vzniku nebo
rozvoje sociální služby ode dne 1. 1. 2016 nemohl podat žádost v rámci Výzvy
kraje zveřejněné dne 1. 10. 2015.
 Finanční podpora se poskytuje na financování základních druhů a forem
sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi při poskytování
sociálních služeb pro příslušný druh sociální služby, jejichž výčet
a charakteristiky jsou uvedeny v části třetí, hlavě I, díle 2 až 4 zákona
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Financování sociálních služeb
s rozvojem a vznikem
– 2. kolo DŘ
 Výzvu č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu
k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016
bude projednávat Rada Zlínského kraje dne 20. 6. 2016 a po schválení bude
zveřejněna na Úřední desce, a to od 22. 6. 2016 do 22. 7. 2016.

 Finanční podpora bude poskytována žadatelům na základě „Žádosti“ a tuto bude
nutno zpracovat a podat prostřednictvím k tomu určené webové aplikace
OKslužby-poskytovatel, v části žádost o dotaci, ve struktuře stanovené
touto aplikací. Žádost musí být elektronicky podepsána osobním
kvalifikovaným certifikátem.
 Technická podpora (Hotline) k aplikaci OKslužby – poskytovatel
(viz odkaz: http://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/pgm)

Financování sociálních služeb
s rozvojem a vznikem
– 2. kolo DŘ
 Žádost bude možno podat v termínu od 23. 7. 2016 do 30. 7. 2016 včetně.

 Výši částky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb bude v souladu
s § 101a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů, schvalovat Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 21. 9. 2016.
 S poskytovateli sociálních služeb budou uzavřeny Dodatky k Veřejnoprávním
smlouvám, příp. Dodatky k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz.

Dofinancování v souvislosti
s IP Zlínského kraje
(dofinancování č. 2 – 9/2016)
V návaznosti na realizaci Individuálního projektu Zlínského kraje „Podpora
a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském kraji“ od 1. 8. 2016, dojde
k ukončení finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2016 pro následující druhy
sociálních služeb:
 osobní asistence – pro cílovou skupinu „osoby se zdravotním postižením“,
poskytovaná terénní formou
 sociální rehabilitace – pro cílovou skupinu „osoby se zdravotním postižením“,
poskytovaná ambulantní a terénní formou
 sociálně terapeutické dílny – pro cílovou skupinu „osoby se zdravotním
postižením“, poskytovaná ambulantní formou
 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – pro cílovou skupinu „rodiny
s dětmi“, poskytovaná terénní formou

Dofinancování v souvislosti
s IP Zlínského kraje
(dofinancování č. 2 – 9/2016)
 V návaznosti na výši částky cca 26.000.000 Kč bude revidována % výše
podílu krácení.
 Poskytovatelé nebudou podávat žádost.

 Výši částky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb bude v souladu
s § 101a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů schvalovat Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 21. 9. 2016.
 S poskytovateli sociálních služeb budou uzavřeny Dodatky k Veřejnoprávním
smlouvám, příp. Dodatky k Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz.

Finanční podpora
k zajištění priorit pro rok 2016
 „Program a Pravidla k podání Žádostí poskytovatelů sociálních služeb
o finanční podporu k zajištění priorit na území Zlínského kraje pro rok 2016“
schválila Rada Zlínského kraje dne 11. 4. 2016 a výše uvedené bylo
zveřejněno na Úřední desce od 13. 4. 2016 do 13. 5. 2016.
 Žádost bylo možno podat v termínu od 14. 5. 2016 do 20. 5. 2016 včetně.

 Výši částky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb bude schvalovat
Rada Zlínského kraje dne 6. 6. 2016 (do 200.000 Kč a POK), Zastupitelstvo
Zlínského kraje dne 29. 6. 2016 (nad 200.000 Kč a obce).
 S poskytovateli sociálních služeb budou uzavřeny Veřejnoprávní smlouvy,
příp. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz.

Finanční podpora
k zajištění priorit pro rok 2016

Celkový finanční rámec podpory k zajištění priorit 2016
Počet podaných žádostí
Požadavek poskytovatelů SSL
Počet podpořených žádostí
Navržená výše finanční podpory k zajištění priorit 2016

24 228 000 Kč
106
28 536 377 Kč
99
19 270 000 Kč

Harmonogram pro rok 2016
26. ledna 2016

ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV SR na rok 2016 kraji

24. února 2016

Schválení výše finanční podpory k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2016 pro
jednotlivé poskytovatele SSL (Zastupitelstvo ZK)

březen 2016

Uzavření Veřejnoprávních smluv a Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz

18. března 2016

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

30. března 2016

Uvolnění prostředků z rozpočtu ZK poskytovatelům SSL (1. záloha)

11. dubna 2016

Schválení Programu a Pravidel k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu k zajištění
priorit na území ZK pro rok 2016 (Rada ZK)

11. května 2016

Dodatek č. 2 k ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV SR na rok 2016 ze
dne 26. 1. 2016 – tzv. dofinancování č. 1

14. května 2016
– 20. května 2016

Podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu z rozpočtu ZK k zajištění priorit na území
ZK pro rok 2016

Harmonogram pro rok 2016
– pokračování
6. června 2016

Schválení výše finanční podpory k zajištění priorit na území ZK pro rok 2016 pro jednotlivé
poskytovatele SSL (Rada ZK)

20. června 2016

Výzva č. 2 k podání Žádostí poskytovatelů SSL o finanční podporu k zajištění dostupnosti SSL
na území ZK pro rok 2016 (Rada ZK)

29. června 2016

Schválení výše finanční podpory k zajištění priorit na území ZK pro rok 2016 pro jednotlivé
poskytovatele SSL (Zastupitelstvo ZK)

29. června 2016

Schválení výše finanční podpory k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2016 pro
jednotlivé poskytovatele SSL – tzv. dofinancování č. 1 (Zastupitelstvo ZK)

do 30. června 2016

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

do 10 dnů od obdržení
splátky poskytnuté
kraji ze SR

Uvolnění prostředků z rozpočtu ZK poskytovatelům SSL (2. záloha)

23. července 2016
– 30. července 2016

Zpracování a podání "Žádostí o finanční podporu pro rok 2016" poskytovateli sociálních služeb
v internetové aplikaci OKslužby-poskytovatel – tzv. Výzva č. 2

21. září 2016

Schválení výše finanční podpory k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2016 pro
jednotlivé poskytovatele SSL – tzv. Výzva č. 2 (Zastupitelstvo ZK)

21. září 2016

Schválení výše finanční podpory k zajištění dostupnosti SSL na území ZK pro rok 2016 pro
jednotlivé poskytovatele SSL – tzv. dofinancování č. 2 (Zastupitelstvo ZK)

DĚKUJI ZA POZORNOST

Ing. Renata Krahulíková
renata.krahulikova@kr-zlinsky.cz

