Zásady
Zastupitelstva kraje Vysočina
o poskytování podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2005

ze dne 29. 6. 2005

č. 8/05
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Čl. 1
Vymezení působnosti
Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina o poskytování podpory sociálních služeb v kraji
Vysočina pro rok 2005 (dále jen „Zásady“) se vztahují na poskytování podpory sociálním
službám v kategorii pečovatelské služby a domovů důchodců. Dále se vztahují na poskytování
podpory v kategoriích sociálních služeb v předchozí větě neuvedených.
Čl. 2
Vznik nároku na dotaci
Nárok na dotaci vzniká poskytovateli sociální služby, pokud splní podmínky pro její
poskytnutí stanovené těmito Zásadami a podá žádost v termínu stanoveném v Čl. 5 těchto
Zásad na příslušném tiskopise uvedeném v příloze 2 těchto Zásad, schválením poskytnutí
dotace a její výše příslušným orgánem kraje.
Čl. 3
Podmínky nároku na dotaci
(1)

Pro kategorii pečovatelské služby:
a) žadatel musí být poskytovatelem pečovatelské služby. Pouze v případě, že je
poskytovatelem pečovatelské služby příspěvková organizace nebo organizační
složka obce, podává žádost o dotaci obec, i když není přímým poskytovatelem
pečovatelské služby,
b) projekt žadatele musí být realizován na území kraje Vysočina.

(2)

Pro kategorii domovů důchodců:
a) žadatel musí být provozovatelem domova důchodců. Pouze v případě, že je
provozovatelem domova důchodců příspěvková organizace nebo organizační složka
obce, podává žádost o dotaci obec, i když není přímým provozovatelem domova
důchodců,
b) projekt žadatele musí být realizován na území kraje Vysočina.

(3)

Pro ostatní kategorie sociálních služeb:
a) žadatel musí být realizátorem takového projektu v sociálních službách, který
nespočívá v poskytování pečovatelské služby nebo domova důchodců,
b) projekt žadatele musí být realizován na území kraje Vysočina,
c) v případě, že provozovatelem azylového domu pro osamělé muže nebo ženy anebo
azylového domu pro matky s dětmi je příspěvková organizace nebo organizační
složka obce, podává žádost o dotaci obec, i když není jeho přímým provozovatelem,
d) v případě azylového domu se musí jednat o provoz s nepřetržitou službou pro
cílovou skupinu osamělých mužů nebo žen anebo pro matky s dětmi.
Čl. 4
Způsob stanovení výše dotace

(1)

V kategorii pečovatelské služby:
Výše dotace kraje konkrétnímu žadateli je poskytnuta formou příspěvku na náklady
přepočteného pracovního úvazku. Dotace bude stanovena pro každého poskytovatele
(NNO i obce) jako součin počtu přepočtených pracovních úvazků a částky 50 000 Kč.
Do úvazků nebudou započítáni pracovníci jídelen pro důchodce a dále zdravotní
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pracovníci, jejichž výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnou. Takto vypočtená
částka se snižuje o dotaci poskytnutou Ministerstvem práce a sociálních věcí České
republiky (dále jen „MPSV“) a pokud dotace poskytnuté MPSV tuto částku překračuje,
dotace z rozpočtu kraje nenáleží.
Vzorec výpočtu:
Výše dotace (Kč) = počet pracovních úvazků x 50 000 Kč – dotace MPSV
(2)

V kategorii domovů důchodců:
Kraj poskytne všem provozovatelům domovů důchodců částku 10 000 Kč na lůžko
s tou výjimkou, že u domova důchodců, který obdržel dotaci MPSV nižší než činí
dotace poskytovaná ze státního rozpočtu obcím na lůžko, dojde nejprve k dorovnání na
tuto základní výši a u domova, který obdržel dotaci MPSV vyšší než 77 000 Kč bude
celková dotace snížena o částku potřebnou k uvedenému dorovnání. Konečná výše
součtu dotací poskytnutých ze státního rozpočtu a z rozpočtu kraje se bude pohybovat
od 76 785 Kč na lůžko do 86 061 Kč na lůžko.

(3)

V ostatních kategoriích sociálních služeb:
a) u protidrogových projektů vznikne nárok na dotaci pouze projektům, které
z formálních důvodů neobdržely dotaci z Fondu Vysočiny, a to ve snížené výši
oproti možné podpoře z grantového programu,
b) u ostatních projektů se na základě skutečných nákladů roku 2004 se zohledněním
výsledku hodnocení závislosti klientů na službě ve škále 1 – 5 podle přílohy 1 těcho
Zásad a hodnocení územní působnosti ve škále 1 – 2 stanoví poměr, jakým se
jednotlivé projekty mají podílet na částce, která je k dispozici k rozdělení pro tuto
kategorii sociálních služeb. Takto stanoveným poměrem se z rozdělované částky
vypočítá výše poskytnuté dotace.
Vzorec výpočtu:
Pomocný ukazatel nákladnosti, závislosti a působnosti = skutečné náklady 2004
x závislost klienta na službě x působnost poskytovatele
Poměr rozdělení = pomocný ukazatel / součet všech pomocných ukazatelů
Výše dotace (Kč) = poměr rozdělení x částka určená k rozdělení
Čl. 5
Podání žádosti o dotaci

(1)

Žádost o dotaci se podává na příslušném tiskopise uvedeném v příloze 2 těchto Zásad
Krajskému úřadu kraje Vysočina, odboru sociálních věcí a zdravotnictví (dále jen
„OSVZ“), poštou nebo osobně prostřednictvím podatelny krajského úřadu, Žižkova 57,
587 33 Jihlava.

(2)

V žádosti se žadatel pro případ, že mu bude poskytnuta dotace kraje, zaváže k použití
dotace na provozní výdaje spojené s poskytováním podpořené služby a k předložení
řádného vyúčtování použití dotace kraje do 31. 1. 2006.
Čl. 6
Zpracování žádosti o dotaci

OSVZ přijme žádosti o dotaci na podporu sociálních služeb podané podle přílohy 2 těchto
Zásad, zaeviduje je a na jejich základě zpracuje podle Čl. 4 těchto Zásad návrh na přidělení
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podpory konkrétním žadatelům. Tento návrh OSVZ předloží příslušnému orgánu kraje
ke schválení. Pokud z návrhu na přidělení dotací vyplyne potřeba provést rozpočtové
opatření, předloží OSVZ spolu s návrhem na přidělení dotací také návrh rozpočtového
opatření. Po schválení dotací příslušným orgánem kraje OSVZ žadateli písemně sdělí výši
poskytnuté dotace a zajistí výplatu dotace na účet určený žadatelem.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
(1)

Tyto Zásady nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení Zastupitelstvem kraje
Vysočina.

(2)

Za aktualizaci těchto Zásad odpovídá OSVZ.

(3)

Tyto Zásady byly projednány na jednání Zastupitelstva kraje Vysočina dne 29. 6. 2005 a
schváleny usnesením č. 0303/04/2005/ZK.

V Jihlavě dne 29. 6. 2005
Miloš Vystrčil
hejtman kraje
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PŘÍLOHA 1

Zásad podpory sociálních služeb v kraji Vysočina pro rok 2005
Kategorie závislosti klienta
na poskytované službě
(rozpětí 5 - 0 bodů):

kategorie 5

kategorie 4

kategorie 3,5-3

kategorie 2-3

kategorie 2

Je uváděna jako nejvyšší míra závislosti klienta na
službě. Jde o zařízení typu domova důchodců pro
seniory či osoby se zdr. postižením. Jedná se o
dlouhodobé pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, zdr. postižení a
jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Je uváděna u stacionářů, kdy jde o ambulantní služby
ve specializovaném zařízení seniorům a osobám se zdr.
postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Tato služba může být též poskytována formou týdenního
pobytu. Dále je uváděna tato kategorie u služeb typu
osobní asistence. Jde o terénní službu poskytovanou v
přirozeném prostředí osobám se zdr. postižením a
seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to
v předem dohodnutém čase a rozsahu.
Je uváděna u azylových domů. Rozlišení je zaměřeno
na osamělé muže (kat.3) a matky s dětmi (3,5). Jedná se
o poskytování pobytových služeb na přechodnou dobu
pro osoby v nepříznivé sociální situaci spojené zejména
se ztrátou bydlení.
Je uváděna zejména u pečovatelské služby. K
mírnému odlišení dochází v těch případech, kdy jde o
terénní služby či službu poskytovanou v zařízení soc.
služeb. Poskytuje se dětem, osobám se zdr. postižením
a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a
to v přirozeném prostředí i ve specializovaných
zařízeních.Obsahem je pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně,
poskytnutí stravy či pomoc při jejím zajištění, pomoc při
zajištění chodu domácnosti. Další službou v této kategorii
je raná péče ( kat. 3). Jedná se o terénní službu
poskytovanou dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let,
které je zdr. postižené jehož vývoj je ohrožen či v
důsledku nepříznivého soc. prostředí. Služba je
zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s
ohledem na jeho specifické potřeby.
Do této kategorie lze zařadit poradenství osobám v
nepříznivé soc. situaci. Dále tísňovou péči, kdy se
poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická
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komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému
riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého
zhoršení zdr. stavu. Další službou jsou kontaktní centra
navazující kontakt s osobami ohroženými závislostí na
návykových látkách. Nízkoprahová zařízení pro děti
poskytující ambulantní služby dětem a mládeži
ohroženým soc. vyloučením. Služba je určena rizikovým,
neorganizovaným dětem
kategorie 1

Je uváděna u služeb, které mají charakter volnočasových
aktivit pro děti a mládež. U těchto typů se předpokládá
jejich minimální podpora, případně postupný útlum fin.
prostředků.
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PŘÍLOHA 2

FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O DOTACI
na podporu zabezpečení pečovatelské služby
Žadatel
Sídlo žadatele
(adresa)

Statutární zástupce žadatele
IČ
Bankovní spojení
Telefon / Fax
E-mail
Pracovník pověřený
zpracováním žádosti
(včetně adresy, telefonu a e-mailu)

Počet klientů pečovatelské
služby k 1. 1. 2005
(počet klientů dle vydaných správních
rozhodnutí nebo dle smluv uzavřených
s klienty)

Počet úvazků pečovatelské
služby k 1. 1. 2005
(nezapočítávají se zaměstnanci jídelen
pro důchodce a zaměstnanci, kteří
poskytují zdravotní péči).

Výše přidělené dotace
Ministerstva práce a
sociálních věcí pro rok 2005
včetně námitek
Skutečné náklady roku 2004

Závazek žadatele:
Jako statutární zástupce žadatele svým podpisem potvrzuji, že údaje uvedené v žádosti jsou
pravdivé.
Bude-li naší organizaci poskytnuta dotace na podporu poskytování pečovatelské
služby, zavazuji se k použití dotace na provozní výdaje spojené s poskytováním
pečovatelské služby v roce 2005 a k předložení řádného vyúčtování použití dotace kraje do
31. ledna 2006.
Dále se zavazuji umožnit zaměstnancům kraje provedení kontroly pravdivosti údajů
uvedených v žádosti a kontroly hospodaření s poskytnutou dotací ve smyslu zákona č.
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320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí
k zajištění kontrolní činností č. 14/03.
V případě, že kontrolou bude zjištěna nepravdivost údajů uvedených v této žádosti, se
zavazuji poskytnuté finanční prostředky ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územně samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, vrátit jako
neoprávněně čerpané.
Pokud krajský úřad při kontrolní činnosti zjistí porušení rozpočtové kázně podle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků, ve znění pozdějších
předpisů, je kraj oprávněn požadovat a příjemce podpory povinen zajistit vrácení neoprávněně
čerpaných nebo zadržených finančních prostředků do rozpočtu kraje, k čemuž se jako žadatel
pro případ, že mi bude poskytnuta dotace kraje zavazuji.
V …………………………………………… dne ……………

Podpis statutárního orgánu
a razítko žadatele
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FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O DOTACI
na podporu provozu domova důchodců
Žadatel
Sídlo žadatele
(adresa)

Statutární zástupce žadatele
IČ
Bankovní spojení
Telefon / Fax
E-mail
Pracovník pověřený
zpracováním žádosti
(včetně adresy, telefonu a e-mailu)

Počet lůžek v domově
důchodců k 1. 1. 2005
Výše přidělené dotace
Ministerstva práce a
sociálních věcí pro rok 2005
Byly podány námitky proti
výši dotace z Ministerstva
práce a sociálních věcí?

Ano – Ne

Částka, o kterou Ministerstvo
práce a sociálních věcí zvýšilo
dotaci v námitkovém řízení
Závazek žadatele:
Jako statutární zástupce žadatele svým podpisem potvrzuji, že údaje uvedené v žádosti jsou
pravdivé.
Bude-li naší organizaci poskytnuta dotace na podporu provozu domova důchodců,
zavazuji se k použití dotace na provozní výdaje spojené s provozem domova důchodců
v roce 2005 a k předložení řádného vyúčtování použití dotace kraje do 31. ledna 2006.
Dále se zavazuji umožnit zaměstnancům kraje provedení kontroly pravdivosti údajů
uvedených v žádosti a kontroly hospodaření s poskytnutou dotací ve smyslu zákona č.
320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí
k zajištění kontrolní činností 5/04.
V případě, že kontrolou bude zjištěna nepravdivost údajů uvedených v této žádosti, se
zavazuji poskytnuté finanční prostředky ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
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pravidlech územně samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, vrátit jako
neoprávněně čerpané.
Pokud krajský úřad při kontrolní činnosti zjistí porušení rozpočtové kázně podle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků, ve znění pozdějších
předpisů, je kraj oprávněn požadovat a příjemce podpory povinen zajistit vrácení neoprávněně
čerpaných nebo zadržených finančních prostředků do rozpočtu kraje, k čemuž se jako žadatel
pro případ, že mi bude poskytnuta dotace kraje zavazuji.
V …………………………………….. dne ……………

Podpis statutárního orgánu
a razítko žadatele
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FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O DOTACI
na podporu ostatních sociálních služeb
Žadatel
Sídlo žadatele
(adresa)

Statutární zástupce žadatele
IČ
Bankovní spojení
Telefon / Fax
E-mail
Pracovník pověřený
zpracováním žádosti
(včetně adresy, telefonu a e-mailu)

Název projektu

Druh a popis sociální služby

Skutečné náklady roku 2004

Výše přidělené dotace
Ministerstva práce a
sociálních věcí pro rok 2005
Byly podány námitky proti
výši dotace z Ministerstva
práce a sociálních věcí?

Ano - Ne

Částka, o kterou Ministerstvo
práce a sociálních věcí zvýšilo
dotaci v námitkovém řízení

11

Závazek žadatele:
Jako statutární zástupce žadatele svým podpisem potvrzuji, že údaje uvedené v žádosti jsou
pravdivé.
Bude-li naší organizaci poskytnuta dotace na podporu výše uvedeného projektu,
zavazuji se k použití dotace na provozní výdaje spojené s realizací tohoto projektu v roce
2004 a k předložení řádného vyúčtování použití dotace kraje do 31. ledna 2006.
Dále se zavazuji umožnit zaměstnancům kraje provedení kontroly pravdivosti údajů
uvedených v žádosti a kontroly hospodaření s poskytnutou dotací ve smyslu zákona č.
320/2001 Sb. o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se Směrnicí
k zajištění kontrolní činností 5/04.
V případě, že kontrolou bude zjištěna nepravdivost údajů uvedených v této žádosti, se
zavazuji poskytnuté finanční prostředky ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územně samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, vrátit jako
neoprávněně čerpané.
Pokud krajský úřad při kontrolní činnosti zjistí porušení rozpočtové kázně podle zákona č.
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků, ve znění pozdějších
předpisů, je kraj oprávněn požadovat a příjemce podpory povinen zajistit vrácení neoprávněně
čerpaných nebo zadržených finančních prostředků do rozpočtu kraje, k čemuž se jako žadatel
pro případ, že mi bude poskytnuta dotace kraje zavazuji.
V ……………………………………….. dne ……………

Podpis statutárního orgánu
a razítko žadatele

Miloš Vystrčil
hejtman kraje
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