INFORMACE A POKYNY K VYPLNĚNÍ FORMULÁŘE PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ZAŘAZENÍ SOCIÁLNÍ
SLUŽBY DO ZÁKLADNÍ SÍTĚ /AKTUALIZACI DAT / PODÁNÍ ROZVOJOVÉHO ZÁMĚRU
Rozvojem sociální služby u registrovaných poskytovatelů je myšleno:






Rozšíření formy poskytování
Rozšíření územní působnosti sociální služby
Rozšíření poskytování sociálních služeb o nové druhy sociálních služeb
Změna cílové skupiny uživatelů
Rozšíření nebo snížení kapacity

Informace
Tento formulář vznikl v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji
pro období 2014 – 2017, strategický cíl č. 8. Je nezbytné, se vznikem a rozvojem sociálních služeb,
zjišťovat potřebnost na daném území a následné financování a podporu takové sociální služby obcí.
Potřebnost sociální služby pro dané území (komunitní plánování v území) a spolufinancování
sociálních služeb obcí (princip vícezdrojového financování) jsou jedny z předpokladů pro zařazení
sociální služby – nových kapacit do ZS LK. Pouze služby zařazené do této sítě sociálních služeb budou
moci být financovány z dotací Libereckého kraje (LK, MPSV). Tyto sociální služby musí splňovat
kritéria potřebnosti, dostupnosti, kvality a efektivity se zajištěním vícezdrojového financování.
Tento formulář bude sloužit jako jeden z podkladů pro plánování sociálních služeb a sestavování sítě
sociálních služeb na území Libereckého kraje.
Pokyny k vyplnění formuláře
Doporučujeme sjednat si s příslušným pracovníkem obce schůzku. Formulář vyplnit elektronicky a po
té zaslat e-mailem na obec (I., II., III. typu - dle toho, kde chce sociální služba působit) po předchozím
projednání s obcí. Příslušná obec formulář doplní a potvrdí svým podpisem.
Krajský úřad Libereckého kraje, oddělení rozvoje a financování sociálních služeb, si vede přehled o
územích, kde se komunitně plánují sociální služby. Může tak podat poskytovateli sociální služby
doporučení, na jakou obec se s formulářem obrátit.
Modré kolonky (strana 1) vyplní poskytovatel sociální služby, podepisuje statutární zástupce
poskytovatele
Růžové kolonky (strana 2) vyplní příslušná obec (vyplňuje pracovník obce odpovědný za plánování
sociálních služeb na obci, sociální pracovník obce, podepisuje vedoucí OSV, případně starosta,
místostarosta obce – dle místních zvyklostí).
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V kolonce územní působnost/dostupnost budou vyplněny obce, kde sociální služba skutečně působí
/ chce působit. Pokud poskytovatel sociální služby působí ve všech obcí daného ORP, může doplnit
celé ORP (např. ORP Tanvald) a daná obec ORP může formulář potvrdit za celé své správní území (to
je možné i v případě obcí II. typu, která může potvrdit potřebnost sociální služby za celé své správní
území). V případě, že sociální služba působí pouze v konkrétní obci, formulář bude potvrzovat
příslušná obec (I., II., III. typu).
V kolonce plánované zdroje krytí (vícezdrojovost) je potřeba rozdělit celou částku ročních nákladů
sociální služby.
V kolonce plánované roční náklady sociální služby – nedoplňujte, vyplní se na základě zadaného
vzorce.
Upozornění:
Veškeré údaje uváděné poskytovateli sociálních služeb v žádostech včetně příloh a v aktualizacích
jsou vztažené vždy k registračnímu číslu služby a k základním činnostem, které jsou vymezené
v prováděcí vyhlášce č. 505/2006 Sb. k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Poskytovatel sociální služby nebo příslušná obec předá vyplněný formulář v tištěné podobě na odbor
sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje, oddělení rozvoje a financování sociálních služeb a
v elektronické podobě ho zašle na e-mail: monika.musilova@kraj-lbc.cz
V případě dotazů a nejasností se, prosím, obracejte na Ing. Moniku Musilovou, e-mail:
monika.musilova@kraj-lbc.cz , tel.: 485 226 440.
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