Změna hodnot „Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního
pojištění“ schválených usnesením rady kraje č.1751/32/2016/RK
Původní hodnoty:

Sociální služba

Stanovená hodnota
finanční podpory
(FP)

Stanovená sazba
úhrady od uživatelů
(S, Su)

Stanovená
sazba úhrady z
veřejného
zdravotního
pojištění (Sz)

760 Kč

250 Kč

není stanovena

50 000 Kč

není stanovena

není stanovena

Stanovená hodnota
finanční podpory
(FP)

Stanovená sazba
úhrady od uživatelů
(S, Su)

Stanovená
sazba úhrady z
veřejného
zdravotního
pojištění (Sz)

820 Kč

250 Kč

není stanovena

60 000 Kč

není stanovena

není stanovena

Chráněné bydlení – na
lůžkoden
Krizová pomoc – na
úvazek
Nové hodnoty:

Sociální služba
Chráněné bydlení – na
lůžkoden
Krizová pomoc – na
úvazek

Hodnoty přechodového mechanismu:

Forma sociální služby
Ambulantní a terénní

Dolní hranice
přechodového
mechanismu
90 %

Horní hranice
přechodového
mechanismu

95 %

105 %

Pobytové

110 %

Stanovení hodnoty redukčního koeficientu
Obecná část redukčního koeficientu
Je nastavena v % samostatně pro jednotlivé druhy nebo kategorie 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)

Redukční koeficient
0,5816

1

0,5816

služby sociální péče (ambulantní a terénní forma)

0,5816

služby sociální prevence (pobytová forma)

0,5816

služby sociální prevence (ambulantní a terénní forma pro cílovou
skupinu osoby závislé na návykových látkách)

0,5816

služby sociální prevence (ambulantní a terénní forma) a odborné
sociální poradenství
Specifická část redukčního koeficientu

Ve vyhlášení řízení k poskytnutí příspěvku kraje na vyrovnávací platbu jsou jednotlivé druhy
nebo kategorie 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

vysoká

nejnižší míra redukce

střední

střední míra redukce

nízká

nejvyšší míra redukce

Redukční koeficient
1
1
1

Změna hodnot byla schválena na jednání rady kraje dne 31. 1. 2017 usnesením
č. 0221/05/2017/RK.
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