Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Dodatek č. 1
ze dne 2. 2. 2016
k Zásadám Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 07/15
pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2016

Čl. 1
Změnové ustanovení
1) Článek 4 odst. 6) Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 nově zní:
„6) Podíl spolufinancování obcí
Předpokladem systému financování sociálních služeb systémem vyrovnávací platby je
spolufinancování služeb zařazených v krajské síti sociálních služeb spolufinancování obcí, na
jejichž území, resp., pro jejichž uživatele je sociální služba poskytována.
Pro rok poskytování veřejné podpory, resp. vyrovnávací platby v roce 2016 se předpokládá
využití následujícího spolupodílu financování pro jednotlivé druhy sociálních služeb.
Stanovený podíl
Druh služby
spolufinancování z jiných
zdrojů (a)
Azylové domy (pro jednotlivce)

5%

Azylové domy (pro rodiny s dětmi)

5%

Centra denních služeb

25 %

Denní stacionáře

25 %

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (zařízení
komunitního typu)

5%

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (ostatní
zařízení)

5%

Domovy pro seniory

5%

Domovy se zvláštním režimem (péče o osoby s poruchami
autistického spektra)

5%

Domovy se zvláštním režimem

5%

Domy na půl cesty

10 %

Chráněné bydlení

10 %
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Intervenční centra

10 %

Kontaktní centra

30 %

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

30 %

Noclehárny

5%

Odborné sociální poradenství (manželská a rodinná
poradna)

5%

Odborné sociální poradenství (ostatní zaměření)

10 %

Odlehčovací služby – pobytové

10 %

Odlehčovací služby – ambulantní/terénní

15 %

Osobní asistence

25 %

Pečovatelská služba

40 %

Raná péče

10 %

Služby následné péče – pobytové

0%

Služby následné péče – ambulantní/terénní

10 %

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

20 %

Sociálně terapeutické dílny

10 %

Sociální rehabilitace

5%

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče

0%

Telefonická krizová pomoc

5%

Terapeutické komunity

0%

Terénní programy

20 %

Tísňová péče

5%

Týdenní stacionáře

25 %

Tlumočnické služby

5%

Krizová pomoc

5%

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

5%

Průvodcovské a předčitatelské služby

0%

V rámci řízení o poskytnutí finanční podpory žádají o příspěvek na vyrovnávací platbu i krajské
příspěvkové organizace, kterým vypočtená finanční podpora bude do jejich rozpočtů
poskytována prostřednictvím rozpočtu zřizovatele formou tzv. „příspěvku zřizovatele“ (Kraje
Vysočina) v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
(dotace z MPSV poskytnuta kraji, kraj poskytne příspěvek na provoz své příspěvkové organizaci
podle § 28 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).
Obce na tento příspěvek pro krajské příspěvkové organizace nepřispívají a jejich podíl se při
výpočtu finanční podpory od vyrovnávací platby neodečítá. Výjimku tvoří příspěvkové
organizace zřízené obcemi, které jsou rovněž financovány prostřednictvím zřizovatele formou
příspěvků na provoz, tj. MPSV poskytne dotaci kraji, který poskytne příspěvek na vyrovnávací
platbu příslušné obci a ta poskytne příspěvek svojí příspěvkové organizaci.
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Některé terénní sociální služby mají celokrajskou působnost a nemají přímou vazbu ke konkrétní
obci, která by poskytla příspěvek na vyrovnávací platbu. Z toho důvodu se u sociálních služeb,
které mají terénní formu, úzkou specializaci na omezenou cílovou skupinu (např. osoby se
zrakovým postižením, oběti trestné činnosti apod.) a prokazatelně působí na území celého kraje,
při výpočtu finanční podpory od vyrovnávací platby neodečte podíl obce na vyrovnávací platbě,
pokud poskytovatel prokáže, že jej nebylo možné zabezpečit.“
2) Článek 4 odst. 6) Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 nově zní:
„7) Obvyklé náklady
Na základě analýzy nákladovosti jednotlivých druhů sociálních služeb byly stanoveny obvyklé
náklady, které budou uplatněny pro výpočet vyrovnávací platby poskytovateli sociální služby (v
krajské síti sociálních služeb) pro rok 2016.

Sociální služba
Azylové domy (pro
jednotlivce) – na lůžkoden
Azylové domy (pro rodiny
s dětmi) – na lůžkoden
v bytové jednotce
Centra denních služeb –
na úvazek
Denní stacionáře – na
úvazek
Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
(zařízení komunitního
typu) – na lůžkoden
Domovy pro osoby se
zdravotním postižením
(ostatní zařízení) – na
lůžkoden
Domovy pro seniory – na
lůžkoden
Domovy se zvláštním
režimem (péče o osoby
s poruchami autistického
spektra) – na lůžkoden
Domovy se zvláštním
režimem
Domy na půl cesty – na
lůžkoden
Chráněné bydlení – na
lůžkoden
Intervenční centra – na
úvazek

Stanovená hodnota
finanční podpory
(FP)

Stanovená sazba
úhrady od uživatelů
(S, Su)

Stanovená
sazba úhrady z
veřejného
zdravotního
pojištění (Sz)

450 Kč

65 Kč

není stanovena

700 Kč

65 Kč

není stanovena

40 000 Kč

80 Kč

není stanovena

40 000 Kč

80 Kč

není stanovena

1 350 Kč

460 Kč

70 Kč

980 Kč

460 Kč

70 Kč

880 Kč

470 Kč

45 Kč

3 100 Kč

520 Kč

60 Kč

1 000 Kč

520 Kč

60 Kč

710 Kč

100 Kč

není stanovena

760 Kč

190 Kč

není stanovena

45 000 Kč

není stanovena

není stanovena
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Kontaktní centra – na
úvazek
Nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež – na úvazek
Noclehárny – na lůžkoden
Odborné sociální
poradenství (manželská a
rodinná poradna) – na
úvazek
Odborné sociální
poradenství (ostatní
zaměření) – na úvazek
Odlehčovací služby –
pobytové – na lůžkoden
Odlehčovací služby –
ambulantní/terénní – na
úvazek
Osobní asistence – na
úvazek
Pečovatelská služba – na
úvazek
Raná péče – na úvazek
Služby následné péče –
pobytové – na lůžkoden
Služby následné péče –
ambulantní/terénní – na
úvazek
Sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi – na
úvazek
Sociálně terapeutické
dílny – na úvazek
Sociální rehabilitace
(terénní a ambulantní) –
na úvazek
Sociální služby
poskytované ve
zdravotnických zařízeních
lůžkové péče – na
lůžkoden
Telefonická krizová pomoc
– na úvazek
Terapeutické komunity –
na lůžkoden
Terénní programy – na
úvazek
Tísňová péče – na úvazek
Týdenní stacionáře – na
lůžkoden
Tlumočnické služby – na
úvazek
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45 000 Kč

není stanovena

není stanovena

35 000 Kč

není stanovena

není stanovena

220 Kč

20 Kč

není stanovena

50 000 Kč

není stanovena

není stanovena

35 000 Kč

není stanovena

není stanovena

XXX Kč1

270 Kč

není stanovena

40 000 Kč

80 Kč

není stanovena

35 000 Kč

80 Kč

není stanovena

40 000 Kč

80 Kč

není stanovena

40 000 Kč

není stanovena

není stanovena

290 Kč

82 Kč

není stanovena

45 000 Kč

není stanovena

není stanovena

35 000 Kč

není stanovena

není stanovena

35 000 Kč

není stanovena

není stanovena

40 000 Kč

není stanovena

není stanovena

600 Kč

340 Kč

není stanovena

35 000 Kč

není stanovena

není stanovena

1 060 Kč

118 Kč

není stanovena

35 000 Kč

není stanovena

není stanovena

30 000 Kč

350 Kč

není stanovena

1 350 Kč

270 Kč

50 Kč

35 000 Kč

není stanovena

není stanovena

Hodnota obvyklých nákladů vychází z hodnot „hlavní“ sociální služby lůžkové péče.
4

Krizová pomoc – na
45 000 Kč
není stanovena
není stanovena
úvazek
Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
35 000 Kč
není stanovena
není stanovena
zdravotním postižením –
na úvazek
Průvodcovské a
předčitatelské služby – na
30 000 Kč
není stanovena
není stanovena
úvazek
V případě terénních sociálních služeb může kraj částku obvyklých nákladů na úvazek
(stanovená hodnota finanční podpory navýšit o 5 000 Kč), pokud se jedná o terénní sociální
službu, která má zvýšené provozní náklady z důvodu vysokého podílu cest k uživatelům na
poskytované sociální službě.
3) Článek 4 odst. 8) Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 nově zní:
„8) Přechodový mechanismus
S ohledem na skutečnost, že zavedení jednotného a transparentního (bez ohledu na právní
formu poskytovatele) výpočtu vyrovnávací platby v návaznosti na kvantifikované jednotky (lůžko,
úvazek pracovníka apod.) může znamenat meziroční změny (snížení i zvýšení) podpory
jednotlivých služeb v řádu desítek procent může kraj použít mechanismus úpravy vypočtené
výše vyrovnávací platby na základě stanoveného výpočtu.
Mechanismus úpravy vypočtené výše vyrovnávací platby je bude používán výhradně pro časově
omezené období tří let, tj. pro první, druhý a třetí rok podpory služeb. Ve čtvrtém roce podpory
služeb již nebude docházet k žádné následné úpravě vyrovnávací platby a bude striktně
aplikován jednotný mechanismus výpočtu vyrovnávací platby na stanovenou jednotku. Za tuto
dobu zároveň dojde k upřesnění výše jednotlivých parametrů ve výpočtech vyrovnávacích plateb
pro příslušný druh či skupinu služeb na základě analýzy nákladů a výnosů služeb, které jsou
součástí krajské sítě sociální služeb. Toto upřesnění bude dosaženo na základě údajů o
sociálních službách získaných od poskytovatelů služeb v rámci monitoringu služeb (zejména ze
závěrečných zpráv o poskytovaných službách).
Aplikace přechodového mechanismu:
Pro sociální služby: odlehčovací služby pro zdravotně postižené (terénní), následná péče
pobytová, centra denních služeb, denní stacionáře, osobní asistence, sociálně aktivizační služby
pro rodiny s dětmi, odborné sociální poradenství, dům na půl cesty, nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež, pečovatelská služba
 je-li vypočtená VP na službu nižší než 90 % dotace MPSV přidělené v předchozím roce –
je tato VP navýšena na 90 % dotace MPSV přidělené v předchozím roce nebo na úroveň
požadavku organizace, je-li nižší,
 je-li vypočtená VP na službu vyšší než 110 % dotace MPSV přidělené v předchozím roce
– je tato VP snížena na 110 % dotace MPSV přidělené v předchozím roce nebo
na úroveň požadavku organizace, je-li nižší,
Pro sociální služby: chráněné bydlení, domov pro osoby se zdravotním postižením, odlehčovací
služby pro seniory, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem
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 je-li vypočtená VP na službu nižší než 95 % dotace MPSV přidělené v předchozím roce –
je tato VP navýšena na xx% dotace MPSV přidělené v předchozím roce nebo na úroveň
požadavku organizace, je-li nižší,
 je-li vypočtená VP na službu vyšší než 105 % dotace MPSV přidělené v předchozím roce
– je tato VP snížena na yy% dotace MPSV přidělené v předchozím roce nebo na úroveň
požadavku organizace, je-li nižší,
Pro sociální služby: týdenní stacionáře
 je-li vypočtená VP na službu nižší než 79 % dotace MPSV přidělené v předchozím roce –
je tato VP navýšena na 79 % dotace MPSV přidělené v předchozím roce nebo na úroveň
požadavku organizace, je-li nižší,
 je-li vypočtená VP na službu vyšší než 110 % dotace MPSV přidělené v předchozím roce
– je tato VP snížena na 110 % dotace MPSV přidělené v předchozím roce nebo
na úroveň požadavku organizace, je-li nižší,
Výše uvedené procentuální sazby pro aplikaci přechodového mechanismu stanoví rada a
zastupitelstvo kraje na návrh odboru sociálních věcí při rozhodování o výši příspěvku na
vyrovnávací platbu. Při tom zohledňuje předpokládaný dopad použití výpočtového vzorce do
reálné výše vyrovnávací platby a použitelný objem finančních zdrojů. U sociálních služeb, které
nejsou výše uvedeny anebo u konkrétní sociální služby nejsou z objektivních důvodů změny
v systému financování meziročně srovnatelné údaje, není přechodový mechanismus aplikován.“
4) Článek 4 odst. 9) Zásad zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na
vyrovnávací platbu v roce 2016 ze dne 23. 6. 2015 č. 07/15 v části nadepsané
„Redukční koeficienty pro rok 2016“ nově zní:
„Redukční koeficienty pro rok 2016
Redukční koeficienty obsahují obecnou a specifickou část, přičemž váha obou částí je
totožná, tj. uplatní se v poměru 50%:50%.
Obecná část redukčního koeficientu
Je nastavena v % samostatně pro jednotlivé druhy služeb - v tomto případě se uplatňuje
stejné procentní krácení vypočtené optimální výše vyrovnávací platby u všech služeb v rámci
příslušného druhu/skupiny služby, případně se zohledněním cílové skupiny uživatelů služeb,
územní působnosti služeb.

Základní druhy a formy sociálních služeb
služby sociální péče (pobytová forma)
služby sociální péče (ambulantní a terénní forma)

Redukční koeficient
81,8 %
81,8 %
81,8 %

služby sociální prevence (pobytová forma)
služby sociální prevence (ambulantní a terénní forma pro cílovou
skupinu osoby závislé na návykových látkách)
služby sociální prevence (ambulantní a terénní forma) a odborné
sociální poradenství
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81,8 %
81,8 %

Specifická část redukčního koeficientu
Ve vyhlášení řízení k poskytnutí vyrovnávací platby jsou jednotlivé druhy služeb rozděleny
do 3 skupin na základě priority, kterou mají z hlediska míry podpory daného druhu služby
(vysoká, střední, nízká priorita). Na prioritu se následně aplikuje stejné % krácení podpory, tj.
jsou stanoveny v % redukční koeficienty (3 úrovně výše redukčních koeficientů) v takové
výši, aby byla dodržena celková výše kraji přidělené dotace. Procento krácení lze definitivně
stanovit až na základě stanovené celkové výše rozdělovaných finančních prostředků na
sociální služby pro příslušný dotační rok.

Priorita

Míra redukce

Redukční koeficient

vysoká

nejnižší míra redukce

100 %

střední

střední míra redukce

100 %

nízká

nejvyšší míra redukce

100 %

Způsob redukce je zde tedy stanoven s ohledem na význam, důležitost služby z pohledu
krajské sítě sociálních služeb, dalších možností financování služeb a místních specifik, a to
pro jednotlivé druhy a formy sociálních služeb, nebo cílové skupiny uživatelů sociálních
služeb.
Zvláštní míra redukce: stanovuje se s ohledem na místní specifika a možnosti financování
sociálních služeb pro odlehčovací služby terénní a ambulantní ve výši 40 % pro specifickou
část redukčního koeficientu.
Reálná výše dotace i po uplatnění redukčních koeficientů nesmí překročit výši požadavku na
dotaci uvedenou v žádosti poskytovatele sociální služby. Reálná výše návrhu dotace se
zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů.“

Čl. 2
Přechodná a závěrečná ustanovení

1.

Tento Dodatek č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na
vyrovnávací platbu v roce 2016 nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem
Kraje Vysočina.

2.

Tento Dodatek č. 1 Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na
vyrovnávací platbu v roce 2016 byl projednán na jednání Zastupitelstva Kraje Vysočina dne
2. 2. 2016 a schválen usnesením č. 0047/01/2016/ZK.

V Jihlavě, dne 2. 2. 2016

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje
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