Semináře k financování
sociálních služeb v roce 2016
21., 22., 23. 9. 2015
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Síť x dotace
Na rok 2016 dvojí řízení
• Pravidla pro zařazení sociálních služeb do sítě
sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok
2016
• Program pro poskytování finančních
prostředků na zajištění sociálních služeb v roce
2016
• Schváleno Zastupitelstvem Karlovarského kraje
dne 10. 9. 2015
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Pravidla pro zařazení do sítě
Síť sociálních služeb – Akční plán rozvoje sociálních
služeb v Karlovarském kraji na rok 2016
• Kategorie A – základní síť
– Dotace Karlovarského kraje (§ 101a ZSS, FNNO, krajský
projekt na podporu vybraných druhů sociálních služeb
z OPZ)
– Příloha č. 2 AP 2016

• Kategorie B – rozvojová síť
– Financována z jiných zdrojů (zejména OPZ:
Koordinovaný přístup, IPRÚ, MAS)
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Pravidla pro zařazení do sítě
• www.kr-karlovarsky.cz/krajskyurad/cinnosti/Stranky/socialni/seznam/Zarazeni_
do_site_2016.aspx
• Žádost o zařazení sociální služby do sítě sociálních
služeb v Karlovarském kraji pro rok 2016
• Vzor pověření k poskytování služeb obecného
hospodářského zájmu
• Specifikace služeb – příloha č. 1 pověření
k poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu
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Pravidla pro zařazení do sítě
• Žadatelé: poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v registru
(§ 85 odst. 1 ZSS)
– Služba, o jejíž zařazení do sítě se žádá, musí být registrována již v
době podání žádosti

• Lhůta pro podávání žádostí: 17. 9. 2015 – 5. 10. 2015
• Způsob podání žádosti:
– Písemně (podatelna) x Datovou schránkou (pdf)
– Vždy podpis osoby oprávněné zastupovat žadatele
– Vždy e-mailem na adresu jana.pilarova@kr-karlovarsky.cz (xls,
xlsx)
– Žádost se zpracovává na každou službu zvlášť

• Povinné přílohy žádosti: kopie rozhodnutí o registraci
účinného v době podání žádosti
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Pravidla pro zařazení do sítě
Hodnocení žádosti – 5 kritérií:
• 1 – Soulad sociální služby s plánem rozvoje
sociálních služeb
• 2 – Způsob zajištění a poskytování sociální služby
(kvalitativní indikátory)
• 3 – Personální zajištění sociální služby
• 4 – Stanovení indikátorů (kvantitativních)
• 5 – Kalkulace nákladů a příjmů – zdrojů
financování sociální služby
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Pravidla pro zařazení do sítě
Celkem 21 hodnotících otázek, z toho 5 zásadních kritérií
• Je poskytování sociální služby v souladu se SPRSS a AP 2016?
• Je v žádosti uvedená územní dostupnost sociální služby
v souladu s AP 2016 – je sociální služba poskytována na území
Karlovarského kraje, popř. pro občany Karlovarského kraje?
• Jsou uvedené potřeby uživatelů sociální služby v souladu
s regionální kartou sociální služby?
• Je uvedená nabídka sociální služby (specifikace základních
činností) adekvátní ve vztahu k řešeným potřebám uživatelů
sociální služby?
• Vyhovuje složení pracovního týmu (jednotlivých pracovních
pozic) zajištění základních činností příslušné sociální služby (ve
vztahu k identifikovaným potřebám uživatelů)?
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Pravidla pro zařazení do sítě
• Způsob hodnocení – na základě hodnotících
otázek (celkem 21)
• Bodové ohodnocení, slovní komentář
• Maximální počet bodů je 51
• Výsledek hodnocení – službu nelze zařadit do sítě
sociálních služeb, pokud:
– Je hodnocena odpovědí „NE“ nebo „téměř NE“
alespoň jedna z hodnotících otázek označených jako
zásadní kritérium
– Hodnocená služba získala 25 a méně bodů
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Pravidla pro zařazení do sítě
Sociální služba může být zařazena do sítě, pokud:
• Je podána žádost
• Žádost splňuje všechny náležitosti (termín,
formulář, způsob podání, přílohy apod.)
• Jsou úspěšně splněna kritéria věcného hodnocení
(jsou splněna všechna zásadní kritéria, byl získán
potřebný minimální počet bodů)
Dalším krokem – určení rozsahu / kapacity, ve
kterém bude služba do sítě zařazena (na který bude
vydáno Pověření)
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Pravidla pro zařazení do sítě
• Příloha č. 2 AP 2016 – maximální rozsah
kapacity jednotlivých druhů sociálních služeb,
který může být zařazen do sítě pro dané území
a danou cílovou skupinu (viz sloupec 4)
• Kapacita je stanovena v jednotkách:
– Počet lůžek (pobytové služby)
– Počet úvazků pracovníků v přímé péči (ambulantní
a terénní služby)

• Území: Karlovarský kraj x okres x lokalita
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Pravidla pro zařazení do sítě
• Příloha č. 2 AP 2016 – Seznam subjektů (viz
sloupec 5)
• Jedná se o subjekty, které by s největší
pravděpodobností měly zajistit požadovaný
rozsah sociálních služeb
• Pro každý subjekt je „rezervován“ určitý rozsah
sociální služby (kapacita)
• Domovy pro seniory, domovy se zvláštním
režimem – není uveden seznam subjektů
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Pravidla pro zařazení do sítě
• Subjekt uvedený v p2 AP 2016 podá žádost o zařazení služby do sítě,
splní kritéria věcného hodnocení:
– Kapacita v žádosti je nižší než „rezervovaný“ rozsah služby → služba je
zařazena do sítě v kapacitě dle žádosti → ostatní subjekty uvedené v
p2 AP 2016 mohou být do sítě zařazeny ve vyšší kapacitě než je
„rezervovaný“ rozsah služby, popř. mohou být do sítě zařazeny i služby
poskytované jinými organizacemi než subjekty uvedenými v p2 AP
2016
– Kapacita v žádosti rovná se „rezervovaný“ rozsah služby → služba je
zařazena do sítě v kapacitě dle žádosti
– Kapacita v žádosti je vyšší než „rezervovaný“ rozsah služby → služba
může být zařazena do sítě v kapacitě dle žádosti, pokud ostatní
subjekty o „rezervovaný“ rozsah služby nepožádají nebo nesplní
kritéria věcného hodnocení

• Součet kapacity služeb zařazených do sítě nesmí být vyšší než
maximální kapacita uvedená ve sloupci 4 p2 AP 2016, může být nižší
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Pravidla pro zařazení do sítě
Domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem
• V příloze č. 2 AP 2016 není uveden seznam subjektů
• O zařazení do sítě požádá více organizací, všechny
žádosti splní kritéria věcného hodnocení:
– Součet kapacity v žádostech nepřesáhne maximální rozsah
kapacity uvedený ve sloupci 4 p2 AP 2016 → do sítě budou
zařazeny všechny služby v kapacitě dle žádosti
– Součet kapacity v žádostech přesáhne maximální rozsah
kapacity uvedený ve sloupci 4 p2 AP 2016 → o zařazení
služeb do sítě a o výši kapacity bude rozhodnuto v
závislosti na počtu získaných bodů
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Pravidla pro zařazení do sítě
• O zařazení služeb do sítě rozhodne Zastupitelstvo
Karlovarského kraje
– Doporučení odboru sociálních věcí
– Vyjádření Návrhové skupiny

• Poskytovatelům sociálních služeb zařazených do
sítě sociálních služeb bude vydáno Pověření k
poskytování služeb obecného hospodářského
zájmu (vzor viz příloha č. 2 pravidel)
• Příloha č. 1 k Pověření – Specifikace služeb
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Program pro poskytování dotací
• www.krkarlovarsky.cz/dotace/Stranky/dotaceKK/prispevk
y-socialni/soc_prispevky.aspx
• Příručka pro žadatele a příjemce
• Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z
rozpočtu Karlovarského kraje na zajištění
sociálních služeb v roce 2016
• Systém monitoringu
• Avízo – vrácení nevyužitých peněžních prostředků
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Program pro poskytování dotací
• Žadatelé: poskytovatelé sociálních služeb zapsaní v
registru (§ 85 odst. 1 ZSS)
• Sociální služby poskytované na území Karlovarského
kraje nebo pro občany Karlovarského kraje
• Sociální služby poskytované v souladu se SPRSS a AP
2016
• Zajištění potřebných kapacit sociálních služeb
uvedených v p2 AP 2016
• Lhůta pro podávání žádostí: 19. 10. 2015 – 2. 11. 2015
• Způsob podání žádosti: v elektronické podobě
prostřednictvím internetové aplikace Okslužby –
poskytovatel
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Program pro poskytování dotací
• Poskytovatel podává jednu žádost, která obsahuje
dílčí žádosti na jednotlivé sociální služby
• Povinná příloha dílčí žádosti: Žádost o zařazení
sociální služby do sítě sociálních služeb v
Karlovarském kraji pro rok 2016
• Žádost musí být podepsána osobou zastupující
žadatele – kvalifikovaný certifikát
• Pro stanovení výše finanční podpory sociální
služby jsou rozhodné údaje uvedené v Žádosti o
zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb
v Karlovarském kraji pro rok 2016
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Program pro poskytování dotací
• Účel: financování běžných výdajů souvisejících
s poskytováním základních druhů a forem
sociálních služeb v rozsahu stanoveném
základními činnostmi u jednotlivých druhů
sociálních služeb a na základě individuálně
zjišťovaných potřeb ve smyslu § 2 ZSS; výčet a
charakteristiky základních činností u
jednotlivých druhů sociálních služeb jsou
uvedeny v části třetí hlavě I díle 2 až 4 ZSS
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Program pro poskytování dotací
• Dotace se poskytují formou vyrovnávací platby
v souladu s Rozhodnutím Komise
(2012/21/EU) ze dne 20. prosince 2011 o
použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby
udělené určitým podnikům pověřeným
poskytováním služeb obecného
hospodářského zájmu (Rozhodnutí SGEI)
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Program pro poskytování dotací
• Neinvestiční dotace 1 – finanční prostředky z dotace ze
státního rozpočtu (§ 101a ZSS)
• Neinvestiční dotace 2 – finanční prostředky z Fondu na
podporu nestátních neziskových organizací (§ 105 ZSS)
• Společný program pro neinvestiční dotace 1 i
neinvestiční dotace 2
• Dotace nelze poskytnout na financování sociálních
služeb po dobu, po kterou je jejich financování
předmětem smlouvy o poskytování sociálních služeb
uzavřené v rámci projektu kraje na podporu vybraných
druhů sociálních služeb (OPZ)
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Program pro poskytování dotací
• Objem finančních prostředků ze státního
rozpočtu
– V roce 2015 dotace ze státního rozpočtu celkem
284.240.000,- Kč (původní dotace 257.720.000,Kč, navýšena o 26.520.000,- Kč)
– Návrh státního rozpočtu na rok 2016: 8,4 mld. Kč
na sociální služby, z toho 8,2 mld. Kč pro kraje a
0,2 mld. Kč pro MPSV (program B) → pro
Karlovarský kraj 278.800.000,- Kč
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Program pro poskytování dotací
• Podmínkou pro poskytnutí dotace na sociální službu je zařazení
služby do sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji a pověření
žadatele k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu
v souladu s rozhodnutím SGEI
• Rozhodnutí o poskytnutí dotace a o uzavření veřejnoprávní smlouvy
– Zastupitelstvo Karlovarského kraje
• Schválení poskytnutí dotace → uzavření veřejnoprávní smlouvy
(vzor viz příloha č. 2 programu) – neplatí pro PO KK
• Uvolnění finančních prostředků
– Neinvestiční dotace 1 – 2 splátky
• 1. splátka ve výši 60% - do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace ze
státního rozpočtu na účet kraje a po uzavření veřejnoprávní smlouvy
• 2. splátka ve výši 40% - do 30 kalendářních dnů od připsání splátky dotace ze
státního rozpočtu na účet kraje

– Neinvestiční dotace 2 – jednorázově do 21 kalendářních dnů po
uzavření veřejnoprávní smlouvy
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Program pro poskytování dotací
Uznatelné a neuznatelné náklady
• Neuznatelné náklady – viz nařízení vlády č.
98/2015 Sb., o provedení § 101a ZSS
• Uznatelné náklady
– Provozní x osobní

• Osobní náklady – výše obvyklá v daném místě,
čase a oboru – viz informační systém o
průměrných výdělcích (ISPV) – výše hrubého
měsíčního platu se započtením odměn a příplatků
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Program pro poskytování dotací
• Vyrovnávací platba: celková výše finančních prostředků z veřejných
rozpočtů, která je nezbytná na pokrytí čistých nákladů vynaložených
na zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu uvedeném
v pověření
• Vyrovnávací platba: rozdíl obvyklých nákladů a obvyklých výnosů získaných
vlastní činností (tj. zejména úhrady od uživatelů, platby z veřejného
zdravotního pojištění a další výnosy spojené s poskytováním sociální služby
mimo veřejné rozpočty) sociální služby
• Do vyrovnávací platby se nezahrnuje přiměřený zisk
• Finanční podpora z rozpočtu Karlovarského kraje (neinvestiční dotace 1 a
neinvestiční dotace 2) tvoří pouze část celkového objemu vyrovnávací
platby, je součástí krytí vyrovnávací platby jako tzv. příspěvek na
vyrovnávací platbu
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Program pro poskytování dotací
Způsob stanovení výše návrhu neinvestiční dotace 1
• Sociální služby rozděleny do 4 skupin:
– Služby sociální prevence – ambulantní a terénní forma
– Služby sociální péče – ambulantní a terénní forma
• Samostatně je řešena tísňová péče

– Služby sociální prevence – pobytová a ambulantní
forma s lůžkovou kapacitou
– Služby sociální péče – pobytová forma
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Program pro poskytování dotací
Ambulantní a terénní sociální služby
• Základní jednotkou pro výpočet – úvazky pracovníků
• Pracovní smlouvy, DPP, DPČ, obchodní smlouvy
• Pracovníci v přímé péči, ostatní pracovníci (max. 0,3 úvazku
ostatních pracovníků na 1 úvazek pracovníka v přímé péči)
• Spolufinancování z jiných zdrojů
• V případě služeb sociální péče – úhrady od uživatelů
sociální služby
• Denní stacionáře – zohledňuje se struktura uživatelů dle
stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby
• Pečovatelská služba – zohledňuje se poskytování
pečovatelské služby bez úhrady (§ 75 odst. 2 ZSS)
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Program pro poskytování dotací
Ambulantní a terénní sociální služby
• Obvyklé (průměrné) náklady na úvazek pracovníka měsíčně:
–
–
–
–

•

IC: 52.000,- Kč
DS, OA: 42.000,- Kč
Tísňová péče: 21.000,- Kč
Ostatní služby: 37.000,- Kč

Hodinová sazba na zajištění základních činností služby (úhrady od uživatelů):
– PS, CDS, DS, odl. sl., PPS: 80,- Kč
– OA, PSB (osoby s MP): 90,- Kč
– PSB (osoby s DO): 60,- Kč

•
•

Tísňová péče: měsíční sazba úhrady na 1 uživatele: 350,- Kč
Podíl spolufinancování z jiných zdrojů:
–
–
–
–

Služby sociální prevence: 10%
KC, TP pro osoby závislé na návykových látkách: 50%
Služby sociální péče: 20%
Pečovatelská služba: 30%
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Program pro poskytování dotací
Pobytové sociální služby, včetně nocleháren
• Základní jednotkou pro výpočet – počet lůžek
• Úhrada od uživatelů
• Platby z veřejného zdravotního pojištění (DpS, DZR,
DOZP, TS - § 36 ZSS)
• Spolufinancování z jiných zdrojů
• DOZP, TS, DpS, DZR – zohledňuje se struktura uživatelů
dle stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby
• Chráněné bydlení – zohledňuje se způsob poskytování
sociální služby (míra individualizace služby, územní
rozsah služby)
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Program pro poskytování dotací
Druh sociální služby Obvyklé
(průměrné)
náklady na 1
lůžko/den
DOZP

Sazba úhrady od
uživatelů na 1
lůžko/den

Sazba úhrady z VZP
na 1 lůžko/den

940,- Kč / 1.300,- Kč

460,- Kč

70,- Kč

DpS

810,- Kč

440,- Kč

70,- Kč

DZR

940,- Kč

490,- Kč

100,- Kč

TS

520,- Kč

270,- Kč

50,- Kč

CHB

590,- Kč

190,- Kč

Odl. sl.

520,- Kč

270,- Kč

SSPZZLP

610,- Kč

340,- Kč
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Program pro poskytování dotací
Druh sociální služby

Obvyklé (průměrné)
náklady na 1 lůžko/den

Sazba úhrady od uživatelů
na 1 lůžko/den

AD

370,- Kč

65,- Kč

DnPC

680,- Kč

70,- Kč

noclehárny

210,- Kč

20,- Kč

Podíl spolufinancování z jiných zdrojů (pobytové sociální služby,
včetně nocleháren): 10%
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Program pro poskytování dotací
• Přechodný mechanismus
– Úprava vypočteného návrhu neinvestiční dotace 1:
95% - 120% dotace roku 2015 (max. do výše
požadavku na neinvestiční dotaci 1)

• Způsob stanovení reálné výše návrhu neinvestiční
dotace 1
– V závislosti na objemu finančních prostředků
přidělených Karlovarskému kraji Ministerstvem práce
a sociálních věcí
– Uplatnění redukčních koeficientů
– Reálná výše návrhu neinvestiční dotace 1 – max. ve
výši požadavku na neinvestiční dotaci 1
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Program pro poskytování dotací
• Redukční koeficienty – obecné:
– Služby s vysokou prioritou – max. 10%
– Služby se střední prioritou – max. 15%
– Služby s nízkou prioritou – max. 25%

• Redukční koeficienty – specifické:
–
–
–
–

Služby sociální péče (pobytové) – max.15%
Služby sociální péče (ambulantní, terénní) – max. 10%
Služby sociální prevence (pobytové) – max.7%
Služby sociální prevence (ambulantní, terénní, osoby
závislé na návykových látkách) – max. 7%
– Služby sociální prevence (ambulantní, terénní), odborné
sociální poradenství – max. 5%
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Program pro poskytování dotací
Způsob stanovení výše návrhu neinvestiční dotace 2
• Finanční prostředky ve FNNO / finanční
prostředky přidělené kraji z MPSV (bez souhrnné
reálné výše návrhu neinvestiční dotace 1 pro
příspěvkové organizace kraje) = koeficient „a“
• Výše návrhu neinvestiční dotace 2 = reálná výše
návrhu neinvestiční dotace 1 x koeficient „a“
• Výše návrhu neinvestiční dotace 2 – max. ve výši
požadavku na neinvestiční dotaci 2
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Program pro poskytování dotací
• Kontrola, zda nedošlo k nadměrnému vyrovnání –
na základě údajů v Závěrečné zprávě
• V případě zjištění nadměrného vyrovnání – výzva
k vrácení poměrné části poskytnuté dotace
• Za nadměrné vyrovnání se považuje:
– Nesplnění stanovených minimálních hodnot plnění
závazných kvantitativních indikátorů uvedených v
příloze č. 1 veřejnoprávní smlouvy
– Výše rozdílu mezi skutečně dosaženými výnosy a
prokazatelnými náklady vzniklými v souvislosti se
zajištěním sociální služby
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Program pro poskytování dotací
• Monitorování sociálních služeb – indikátory
– Finanční – sledování nákladů, zdrojů financování
sociální služby
– Věcné – hodnocení efektivity služeb, pro proces
plánování služeb, zpracování přehledů pro MPSV
• Kvantitativní: počet lůžek, počet lůžko/dnů, počet dnů
poskytování služby v roce, obložnost, počet uživatelů,
struktura uživatelů, provozní doba, počet hovorů
• Kvalitativní – návaznost na regionální karty sociálních
služeb (potřeby uživatelů, efektivita služeb)
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Program pro poskytování dotací
• Poskytovatelé mají povinnost vést evidenci
kvantitativních a kvalitativních indikátorů
• Konkrétní způsob vedení evidence je v
kompetenci poskytovatele
• Povinnost sbírat a evidovat data ve struktuře
jednotlivých indikátorů uvedených v kapitole
1.2.1 a 1.2.2 Systému monitoringu
• Povinnost vést evidenci indikátorů v
elektronické podobě
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Program pro poskytování dotací
• Průběžné zprávy o poskytování sociální služby
– Mají informativní charakter
– Informace o průběžném čerpání poskytnutých
peněžních prostředků
– Informace o případných změnách v kalkulaci nákladů
(rozpočtu) sociální služby
– Informace o výnosech (zdrojích financování) sociální
služby pro průběžnou kontrolu nadměrného vyrovnání
– Informace nezbytné pro průběžné sledování plnění
hodnot závazných kvantitativních indikátorů
stanovených ve veřejnoprávní smlouvě
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Program pro poskytování dotací
• Průběžná zpráva o poskytování sociální služby
za 1. pololetí 2016
– Do 20. 7. 2016

• Průběžná zpráva o poskytování sociální služby
za 3. čtvrtletí 2016
– Do 20. 10. 2016

• Předkládá se v elektronické podobě na
sdíleném úložišti Karlovarského kraje
• Zpracovává se za každou sociální službu zvlášť
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Program pro poskytování dotací
• Závěrečná zpráva o poskytování sociální služby
– Skutečné náklady a výnosy sociální služby v příslušném roce
– Souhrnné konečné hodnoty kvantitativních a kvalitativních
indikátorů
– Vykazované hodnoty indikátorů musí být prokazatelné a
ověřitelné případnou kontrolou
– Údaje uvedené v závěrečné zprávě jsou, na rozdíl od údajů
vykázaných v průběžných zprávách, závazné (jsou předmětem
kontroly ze strany kraje)
– Do 20. 1. 2017
– V elektronické podobě na sdíleném úložišti Karlovarského kraje
a zároveň v písemné podobě
– Za každou sociální službu zvlášť
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Program pro poskytování dotací
• Součástí monitorování sociálních služeb jsou rovněž
kontroly na místě, které mj. slouží k
– Ověření (kontrole) vykazovaných hodnot indikátorů
– Kontrole způsobu evidence jednotlivých indikátorů

• Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční
kontrole)
• Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
• Dodržení podmínek poskytnutí finanční podpory, podmínek
stanovených veřejnoprávní smlouvou
• Finanční část, věcná část
• Min. objem kontrol – 5% podpořených sociálních služeb
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Žádost o zařazení sociální služby do sítě
sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok
2016
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Děkujeme za pozornost
Ing. Jana Pilařová, odbor sociálních věcí, tel. č.: 354 222 495,
e-mail: jana.pilarova@kr-karlovarsky.cz
Ing. Petra Nováková, odbor sociálních věcí, tel. č.: 354 222 633,
e-mail: petra.novakova@kr-karlovarsky.cz
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