Hodnotící formulář
Pozn. část hodnocení I – II provádí správce finanční podpory
část III provádí Odborná skupina KÚ LK pro hodnocení a financování sociální oblasti

I. Identifikační údaje
Název finanční podpory

Dotace/příspěvek na podporu sociálních
služeb na rok 2017

Žadatel
IČ
II. Administrativní kontrola, identifikátor………………..
Požadovaná výše dotace
ANO

NE

žádost je zpracována na předepsaném formuláři, je úplná a v souladu
s vyhlášením dotačního řízení
dotace je v limitu minimální a maximální přípustné výše
žádost je v souladu se SPRSS 2014 – 2017 a jeho prováděcími částmi
žádost byla podána v termínu vyhlášení dotačního řízení
žádost obsahuje přílohu č. 1 – Rozpočet nákladů
žádost obsahuje přílohu č. 2 – Elektronicky podepsaná žádost
žadatel má ve veřejném rejstříku uvedeny všechny zákonem stanovené
údaje
Žádost je v souladu s administrativními podmínkami a je způsobilá
pro další hodnocení.
V případě, že žádost příjemce není způsobilá pro další hodnocení, uveďte důvody (chybějící povinné přílohy
apod.)

hodnocení provedla:

dne

podpis………………………….

III. Hodnocení žádosti, identifikátor………………..
Stanovená závazná kritéria pro všechny služby

Počet bodů

 Forma právní subjektivity příjemce
a) nestátní neziskové organizace, podnikající fyzická
osoba, společnost s ručením omezeným
b) obce, příspěvkové organizace zřízené obcí, akciová
společnost
c) příspěvkové organizace zřízené krajem
 Vybrané druhy sociálních služeb
a) služby sociální prevence
b) služby sociální péče – terénní a ambulantní forma*
c) služby sociální péče – pobytová forma
d) služby sociálního poradenství
*

Prolínají-li se terénní, ambulantní a pobytová forma služby, bude ohodnoceno 15 body.

Stanovená specifická kritéria pro jednotlivé druhy
sociálních služeb
 Služby sociální prevence
a) pro osoby s chronickým duševním onemocněním, pro
osoby s poruchami autistického spektra
b) pro osoby bez přístřeší, osoby, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy
c) pro imigranty a azylanty
d) ostatní
 Služby sociální péče – terénní a ambulantní
forma
a) provozní doba pondělí až neděle alespoň od 6:00 do
22:00
b) provozní doba pondělí až neděle alespoň od 7:00 do
19:00
c) provozní doba pondělí až pátek alespoň od 7:00 do
19:00
 Služby sociální péče – pobytová forma
a) podpora služeb pro osoby s kombinovanými vadami a
poruchami autistického spektra
b) podpora sociálních služeb určených osobám
s duševním onemocněním a uživatelům s psychiatrickou
diagnózou
c) podpora sociálních služeb s neurodegenerativními
poruchami
d) ostatní

Počet bodů

 Služby odborného sociálního poradenství
a) oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí
b) imigranti, azylanti
c) osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových
látkách
d) ostatní
Komentář:

*

Prolínají-li se terénní a ambulantní forma služby s odlišnou provozní dobou, bude ohodnoceno body u provozní
doby s širším rozsahem

Celkové hodnocení dotace/příspěvku
(Zakroužkujte platnou variantu a v případě a) vyplňte návrh výše dotace
Doporučení:
a) Příjemce je doporučen k poskytnutí dotace, a to ve výši ……………………… Kč
b) Příjemce není doporučen k poskytnutí dotace.

hodnocení provedl(a)…………………… dne…………………… podpis………………….

