Tvorba klíče financování sociálních
služeb v Libereckém kraji
21. 6. 2013

V rámci projektu IP3 „Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování
sociálních služeb v Libereckém kraji“, který je financovaný z Evropského
sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Vytvoření nového
systému fair play?

Nevděčný a lehký úkol !
Naše ambice
• Nevyvolat revoluci, ale
zachovat stabilitu
• Vytvořit postupný tlak na
efektivitu
• Usilovat o jednoduchost a
transparentnost

X

Překážky
• Nikdy není možné
vyhovět všem
• Stále chybí kvalitní
data o sociálních
službách
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Jaká dotace pro poskytovatele služeb?
3 složky dotace pro krytí uznatelných nákladů
Neuznatelné
náklady

Co individuální
poskytovatel
služeb
dostane?

Maximální dotace

Bonus
potřebnosti

+
Bonus
užitečnosti

≥

Optimální dotace

≥
Uznatelné
náklady

Reálná dotace

+
Nákladové
minimum
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Proč 3 složky dotace? Komplikované?
Chceme-li stabilitu a stát každý rok mění výši
disponibilních prostředků = logicky nevyhnutelné

Celková
výše
finančních
prostředků,
které jsou k
rozdělení –
každý rok
se mění

Volné prostředky po
pokrytí dotačního minima
– mění se v čase – prvek
nestability
Příspěvek na náklady – jeho
výše je odvislá od činnosti
poskytovatele služeb –
prvek stability, který
dokáže umožnit víceleté
financování

Bonus
potřebnosti

Užitečnost
Efektivita:

Bonus
užitečnosti

Neumíme měřit
Umíme měřit

Nákladové
minimum

Stabilita
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Složka č. 1: Určení nákladového minima?
 Kryje bezpečné % nákladů poskytovatele
 Respektuje specifikum individuální služby
Vzorec

Příklad

Bezpečné %
x počet pracovníků
x průměr osobních nákladů
všech poskytovatelů služby „S“

70%
x 3 pracovníci

Bezpečné %
ostatní náklady konkrétního
poskytovatele služby „S“

70%

Nákladové minimum
Roční náklady

721tis. Kč
(66% z 1.102tis. Kč)

+

=

x 240tis. Kč

+

x 310tis. Kč

=
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Složka č. 2: Bonus potřebnosti



Kryje % specifických nákladů poskytovatele služby,
které známe, ale neumíme měřit
Rozdělí se 10-25% prostředků směrného čísla služby

Bodový systém
 Udělování bodů za věcná
zdůvodnění dodatečných
nákladů, například: ojedinělost
služby, vyšší náklady určité
služby v lokalitě X, rozšíření
služby
• Počet bodů určuje váhu-podíl
na rozdělovaných prostředcích,
více bodů = větší podíl

Příklad
K rozdělení 600tis. Kč
5 bodů = 150tis. Kč
25%
30%

6 bodů = 180tis. Kč
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Složka č. 3: Bonus užitečnosti



Přiděluje poslední část dotace na bázi
užitečnosti & efektivity poskytovatele
Rozdělí se směrné číslo služby očištěné o výdaje na
dotační minimum a dotaci potřebnosti

Princip výpočtu dotace
je stejný jako u bonusu
potřebnosti, místo bodů
se ale použijí koeficienty
užitečnosti

10%

7%

Koeficienty užitečnosti

• Poměřují užitečnost a efektivitu
každého poskytovatele služby
• Z počátku navrženo uplatnění
ukazatelů, které v čase srovnávají
chování poskytovatele služeb vůči
sobě samému – „dobré chování
bude odměněno“
• Příklad: vývoj nákladů na lůžko
7% = 129tis. Kč
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Jaké prostředky pro poskytovatele služeb?
Dotace podle klíče v tis. Kč = 721+150+129
Neuznatelné
náklady

Složky
efektivity
poskytovatele

129tis. Kč

≥

Optimální dotace

+
150tis. Kč

Složky
stability
poskytovatele

Maximální dotace

+

≥
Uznatelné
náklady
1.102tis. Kč

Reálná dotace

721tis. Kč
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Uplatnění klíče v praxi,

aneb 5 věcí, které zatím nevidíte?
1. Nastavení koeficientů a % váhy jednotlivých složek
dotace vychází a musí vycházet z empirických hodnot
získaných v předchozích letech
2. Do systému by měly vstupovat jen subjekty, které chce
kraj podporovat = jsou součástí základní nebo
minimální sítě
3. Zavedené subjekty musí být z důvodu stability systému
zvýhodňovány oproti nezavedeným
4. Dotace prostřednictvím kraje se nesmí překrývat
s jinými dotacemi a příjmy poskytovatelů služeb
5. V čase je nutné systém upravovat dle dostupných dat,
dnes chybí data, která umí srovnávat srovnatelné
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Jednoduché nebo složité?

Děkuji za pozornost. Dan MICHAL PBA Group
Kontakt pro dotazy. Pavla Žabková, Liberecký kraj
tel.: 485 226 658 e-mail: pavla.zabkova@kraj-lbc.cz
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