Informace dle § 2 odst. 2 NV 98/2015 Sb.
Příloha krajské žádosti o účelovou neinvestiční dotaci na podporu poskytování sociálních služeb na r. 2019

Popis způsobu rozdělení a čerpání dotace podle § 101a odst. 3 písm. b) zákona
o sociálních službách (Informace dle § 2 odst. 2 NV 98/2015 Sb.)
(Liberecký kraj)

a) Popis výpočtu optimální výše dotace
Kraj bude při výpočtu dotace postupovat dle Metodiky MPSV na příslušný rok. Při hodnocení
a výpočtech však musí být zohledněny služby zvláštního zřetele Libereckého kraje tak, aby
bylo zajištěno kontinuální financování jednotlivých druhů sociálních služeb dle priorit politiky
kraje. Tyto priority jsou uvedeny ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb
Libereckého kraje 2018 – 2020 (dále také jen „SPRSS LK“).
Pro potřeby hodnocení dotačního řízení na rok 2019 budou posuzována data jednotlivých
služeb zařazených do Základní sítě sociálních služeb Libereckého kraje1 (dále také jen „ZS
LK“).
Podpůrným nástrojem k hodnocení sociálních služeb bude shromáždění informací od
poskytovatelů sociálních služeb z posledních let k přihlédnutí k historii finanční náročnosti
služeb a jejich financování, dále je přihlédnuto k informacím z jednotlivých obcí Libereckého
kraje.
Dotace bude poskytnuta na financování běžných výdajů, které souvisejí s poskytováním
základních činností sociálních služeb, které jsou v souladu se zpracovaným a schváleným
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje 2018 – 2020.
Základ výše finanční podpory bude stanoven jednotným nediskriminujícím způsobem
(výpočtem) pro všechny poskytovatele služeb bez ohledu na jejich právní formu.
Optimální výše dotace bude odrážet porovnání nákladů a výnosů jednotlivých druhů
sociálních služeb a intenzitu sociální práce jednotlivých soc. služeb (s možností bonifikace za
plnění ukazatelů) a při určování výše optimální dotace bude kraj usilovat, aby podpora sociální
služby dosahovala alespoň 70% finanční podpory předchozího roku.

Na rok 2019 předpokládá Liberecký kraj s výší optimálního návrhu dotace, který bude
zasílán Ministerstvu práce a sociálních věcí, na poskytování sociálních služeb
zařazených v Základní síti sociálních služeb Libereckého kraje, ve výši 712.189.900 Kč.
Náklady jsou veškeré náklady poskytovatele sociálních služeb, který vykonává pouze
činnosti v rozsahu služby obecného hospodářského zájmu, nebo náklady vztahujícími se
pouze na poskytování služby obecného hospodářského zájmu, pokud poskytovatel sociální
služby vykonává i činnosti mimo rozsah služby obecného hospodářského zájmu.
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Seznam služeb ZS LK bude součástí prováděcí části SPRSS LK, tj. v Akčním plánu..
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Výnosy = např. úhrady za poskytování sociálních služeb od uživatelů, úhrady zdravotních
pojišťoven, případně další příjmy spojené s poskytováním sociálních služeb mimo veřejné
rozpočty ze služby obecného hospodářského zájmu.

b) Způsob stanovení reálné výše finanční podpory jednotlivých sociálních služeb
Reálná výše dotace se bude odvíjet od objemu prostředků, který bude kraji přidělen
Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace na podporu
sociálních služeb na základě dotačního řízení pro kraje a Hlavní město Prahu na podporu
poskytování sociálních služeb v roce 2019. Reálná dotace bude stanovena dle věcných priorit
politiky kraje, v souladu se SPRSS LK 2018 - 2020 a jeho prováděcími částmi.
V případě, že finanční prostředky přidělené Libereckému kraji nebudou dosahovat
požadované výše Optimálního návrhu dotace na rok 2019, bude Reálný návrh dotace stanoven
Libereckým krajem tak, že bude vypočten jako snížení částky Optimálního návrhu dotace na
Reálný návrh dotace s přihlédnutím ke službám zvláštního zřetele dle priorit Libereckého
kraje.
Služby budou podpořeny v kapacitách uvedených v žádostech o dotaci, přičemž údaje
v žádostech budou srovnávány s kapacitami uvedenými v krajské Základní síti na r. 2019.
V případě, že údaje v žádostech o finanční podporu budou nadhodnoceny oproti údajům
v Základní síti, bude požadavek služby nastaven maximálně na kapacity uvedené v krajské
síti.
Výše finanční podpory nesmí přesáhnout požadavek sociální služby a rozsah nezbytný
k pokrytí čistých nákladů vynaložených při plnění závazků veřejné služby.
Finanční prostředky, které budou přiznány jednotlivým sociálním službám, na základě
rozhodnutí rady/zastupitelstva kraje, budou poskytnuty na základě Smlouvy mezi krajem
a příjemcem finanční podpory a tyto prostředky budou součástí optimální vyrovnávací platby
určené na sociální služby, které jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Libereckého
kraje.

c) Přidělení finančních prostředků jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb
Finanční prostředky pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb na rok 2019, o kterých
rozhodne rada a/nebo zastupitelstvo kraje, budou poskytnuty v souladu s rozhodnutím Komise
ze dne 20. 12. 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní
podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované určitým
podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu č. 2012/21/EU.
S příjemci finanční podpory bude uzavírána veřejnoprávní smlouva o poskytnutí
dotace/příspěvku zřizovatele z rozpočtu Libereckého kraje, která/ý bude součástí optimální
vyrovnávací platby určené na jednotlivé sociální služby.
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d) Stanovení termínů a výše jednotlivých splátek poskytovatelům sociálních služeb
1) Řádné kolo dotačního řízení (1. kolo)
Přidělená finanční podpora bude příjemci vyplácena na jeho běžný účet ve dvou splátkách.
První splátka bude vyplácena ve výši 60% poskytnuté finanční podpory po uzavření Smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje poskytovateli sociální služby, v předpokládaném termínu
do 30. 4. 2019.
Druhá splátka bude vyplácena ve výši 40% poskytnuté finanční podpory v předpokládaném
termínu do 31. 7. 2019.
Kraj si vyhrazuje právo změnit výši a lhůty výplaty jednotlivých splátek dotace v případě, že
došlo ke změně výše a lhůt výplaty splátky dotace, kterou vyplácí MPSV kraji v souladu
s § 101a a Rozhodnutím o poskytnutí dotace kraji a v případě, kdy bude docházet k prodlevě
ze strany příjemců finanční podpory při administraci smlouvy.

2) Mimořádné kolo dotačního řízení (2. kolo)
V případě nutnosti, bude kraj vyhlašovat 2. kolo dotačního řízení, a to pro subjekty, jejichž
služby jsou součástí Základní sítě sociálních služeb LK, které si z objektivních důvodů
nepodali žádost o finanční podporu v řádném kole.
Podpořenému subjektu bude částka finanční podpory vyplácena po schválení částky
v orgánech kraje a po zadministrování smlouvy. Termíny pro výplatu splátek bude upravovat
smlouva mezi krajem a příjemcem finanční podpory.

Pokud Liberecký kraj nerozdělí celou dotaci, kterou získá ze státního rozpočtu v 1., případně
v 2. kole dotačního řízení, použije nerozdělenou částku na dofinancování těch sociálních
služeb, které se díky nízké finanční podpoře ocitnou ve finanční tísni a hrozilo by jim
omezení provozu služby či ukončení poskytování. Podmínkou však bude, aby poskytovatel
dotčené sociální služby měl podanou žádost v rámci 1., případně 2. kola dotačního řízení,
prostřednictvím aplikace OKslužby- poskytovatel.

V Liberci dne 14. 5. 2018

Příloha: Předpokládané rozdělení alokace při 100% uspokojení kraje
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Příloha: Předpokládané rozdělení alokace při 100% uspokojení požadavku kraje
v letech 2019-2021
Druh sociální služby (§ ZSS)

Skupina

Směrné číslo na
druh sociální
služby na 20182020

Plánovaná alokace při
100% uspokojení
požadavku kraje (v
Kč) 2019

Plánovaná alokace při
100% uspokojení
požadavku kraje (v
Kč) 2020

Plánovaná alokace při
100% uspokojení
požadavku kraje (v Kč)
2021

Odborné sociální poradenství §37

poradenství

3,90%

27 775 406

30 522 336

33 541 053

Osobní asistence §39

péče

7,90%

56 263 002

61 827 296

67 942 133

Pečovatelská služba §40

péče

8,80%

62 672 711

68 870 912

75 682 376

Tísňová péče §41

péče

0,00%

0

0

0

Průvodcovské a předčitatelské sl. §42

péče

0,07%

498 533

547 837

602 019

Podpora samostatného bydlení §43

péče

0,85%

6 053 614

6 652 304

7 310 230

Odlehčovací služby §44

péče

2,90%

20 653 507

22 696 096

24 940 783

Centra denních služeb§45

péče

3,25%

23 146 172

25 435 280

27 950 878

Denní stacionáře §46

péče

3,70%

26 351 026

28 957 088

31 820 999

Týdenní stacionáře §47

péče

2,49%

17 733 529

19 487 338

21 414 672

Domovy pro osoby se ZP §48

péče

15,20%

108 252 865

118 958 848

130 724 104

Domovy pro seniory §49

péče

16,07%

114 448 917

125 767 677

138 206 339

Domovy se zvláštním režimem §50

péče

10,10%

71 931 180

79 045 024

86 862 727

Chráněné bydlení §51

péče

3,00%

21 365 697

23 478 720

25 800 810

Soc.sl. poskytované ve ZZ ÚP §52

péče

0,26%

1 851 694

2 034 822

2 236 070

Raná péče §54

prevence

1,30%

9 258 469

10 174 112

11 180 351

Telefonická krizová pomoc §55

prevence

0,50%

3 560 950

3 913 120

4 300 135

Tlumočnické služby §56

prevence

0,12%

854 628

939 149

1 032 032

Azylové domy §57

prevence

3,90%

27 775 406

30 522 336

33 541 053

Domy na půl cesty §58

prevence

0,34%

2 421 446

2 660 922

2 924 092

Kontaktní centra §59

prevence

0,50%

3 560 950

3 913 120

4 300 135

Krizová pomoc §60

prevence

0,14%

997 066

1 095 674

1 204 038

Nízkoprahová denní centra §61

prevence

0,78%

5 555 081

6 104 467

6 708 211

Nízkoprahová zařízení pro DaM §62

prevence

3,08%

21 935 449

24 104 819

26 488 832

Noclehárny 63

prevence

0,40%

2 848 760

3 130 496

3 440 108

Služby následné péče §64

prevence

0,24%

1 709 256

1 878 298

2 064 065

SAS pro rodiny s dětmi §65

prevence

1,90%

13 531 608

14 869 856

16 340 513

SAS pro seniory a osoby se ZP §66

prevence

1,18%

8 403 841

9 234 963

10 148 319

Sociálně terapeutické dílny §67

prevence

1,93%

13 745 265

15 104 643

16 598 521

Terapeutické komunity §68

prevence

0,00%

0

0

0

Terénní programy §69

prevence

2,49%

17 733 529

19 487 338

21 414 672

Sociální rehabilitace §70

prevence

1,69%

12 036 009

13 226 346

14 534 456

Intervenční centra §60a

prevence

0,52%

3 703 387

4 069 645

4 472 140

Krizové situace, nepředvídatelné skutečnosti, příp. rozvoj

0,50%

3 560 950

3 913 120

4 300 135

CELKOVÁ DOTACE MPSV

100,00%

712 189 900

782 624 000

860 027 000

Na změnu výše „směrného čísla“ u druhů sociálních služeb může mít vliv podpora sociálních
služeb z IP kraje, které byly vybrány na základě veřejné soutěže dle zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek.
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