Zápis ze setkání poskytovatelů a zástupců obcí v rámci projektu „Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji“
11.9.2014, Městský úřad Roudnice n.L.
Přítomni na setkání:
Jana Krpešová, projektový manažer, Krajský úřad Ústeckého kraje
Mgr. Karel Kruška, projektový manažer, Krajský úřad Ústeckého kraje
Zdenka Pětníková, Farní charita Roudnice n. L.
Marcela Lysáčková, Farní charita Roudnice n. L.
Monika Legnerová, město Roudnice
Jaroslava Kocourková, město Roudnice
Theodor Bogdan Bláha, Naděje
Martina Abtová, Naděje
Jan Kožešník, Naděje
Josef Průša, Naděje
Program setkání:
Aktuální informace z realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“
Jana Krpešová, projektová manažerka Individuálního projektu Ústeckého kraje, informovala přítomné
o aktuálním dění a dalších plánovaných aktivitách v projektu. Zároveň pozvala přítomné na
závěrečnou konferenci projektu, která se bude konat 5. 11. 2014 na Krajském úřadě Ústeckého kraje
a bude se věnovat službám azylových domů a nízkoprahových denních center a zabývat otázkou
bezdomovectví.
Zhodnocení realizace sociálních služeb v rámci IP projektu kraje
Farní charita Roudnice n. L.
Organizace poskytuje v rámci projektu službu azylový dům ženy a pro matky s dětmi. Po dobu
projektu bylo již v azylovém domě ubytováno 129 žen, matek a dětí. Průměrná doba pobytu klientek
je 58 dní. Průměrná doba ubytování se v rámci realizace projektu snížila, což je způsobeno
intenzivnější prací s klienty díky dvěma sociálním pracovníkům hrazeným z projektu. Pedagog
volného času nebyl zcela nezastupitelný. V rámci navazujících sociálních služeb byly pro děti
připraveny volnočasové aktivity. V rámci realizace zakázky došlo k navýšení věkové kapacity na 18 let.
Pozitivně rovněž vnímají zástupci organizace možnost dovybavení a obnovu materiálního zázemí
azylového domu. V organizaci proběhla kontrola Krajského úřadu Ústeckého kraje (realizoval odbor
kontroly) bez vážnějších závad (jen drobný nedostatek v podobě poštovného 53 Kč).

Naděje Roudnice n. L – azylový dům
V rámci realizace zakázky došlo i k rekonstrukci objektu azylového domu, který je v majetkem města
Roudnice n. L. Od roku 2013 se mění klientela domu, z ryze romských klientů na neromské.
Spolupráce s obcí je výborná. Pedagog je vnímán pozitivně.
Naděje Roudnice n.L. – sociálně terapeutické dílny
Jedná se o službu, která vznikla v rámci zakázky. Na počátku zakázky se vyskytl problém se
zaměřením dílem na vhodnou cílovou skupinu. Díky propagaci služby v zařízeních sociálních služeb a
na obcích ve spádové oblasti Roudnice n. L. došlo k úspěšnému rozjetí služby. I nadále však zůstává
problém s dopravou z malých obcí. Zařízení soc. služeb mají navíc často vlastní STD. Služba preferuje
kvalitu nad kvantitou, ale samozřejmě plní indikátory a může se pochlubit výraznými pokroky klientů
díky kvalitní sociálně terapeutické činnosti. S obcí je navázána dobrá spolupráce a zástupkyně obce
pozitivně vnímají především to, že je služba určena pro cílovou skupinu duševně nemocných.
Obec Roudnice nad Labem
S poskytovateli, kteří realizují zakázky v projektu je dlouhodobě navázána úzká a kvalitní spolupráce.
Obec dlouhodobě podporuje sociální služby. V tuto chvíli je připravena metodika financování soc.
služeb v obci. Je však možné, že po volbách dojde ke změně v sociální politice obce a dojde i ke
změnám v dotačním řízení na soc. služby.
Financování služeb v roce 2015
Jelikož podpora služeb poskytovaných v rámci individuálního projektu končí 31.12.2014 zabývali se
přítomní otázkou financování služeb vracejících se do systému dotací. Jana Krpešová předala
přítomným aktuální informace o financování služeb v roce 2015, kdy financování z MPSV přechází na
jednotlivé kraje. Od 8.9.2014 je na stránkách kraje vyvěšena informace o zahájení dotačního řízení
včetně podrobných informací a příslušné metodiky. Žádosti se budou podávat ve „staronové“ aplikaci
OK systém. Školení k této aplikaci realizuje během října MPSV, který tuto aplikaci i spravuje.
Informace o školeních jsou uvedeny na stránkách MPSV.
Metodika upravuje pravidla a podmínky pro poskytnutí, čerpání, kontrolu a finanční vyúčtování
dotace. Dále pak stanovuje postup hodnocení žádostí, stanovení optimální výše finanční podpory a
následný postup při stanovení reálné výše podpory v kontextu alokace přidělené ze státního rozpočtu
Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace Ústeckému kraji.
Schválení finanční dotace budou vypláceny ve dvou částkách ve výši 60% a 40%. Výplatní termín první
splátky ve výší 60% je určen na 1. polovinu dubna, druhá splátka pobude vyplacena v červenci.
Schválená dotace bude poskytovateli poskytnuta na základě smlouvy a proto jsou v letošním roce
k žádosti požadovány přílohy potřebné k uzavření smluvního vztahu. Hlídat číslo bankovního účtu!
Administrace se pak velmi prodlužuje s přepracováním smlouvy. V případě, že má poskytovatel
zřizovatele půjdou přidělené finanční prostředky přes něho.
Ústecký kraj využil pro první rok navrhovaný postup stanovený v Metodice MPSV a navrhovaných
vzorců pro výpočet finanční podpory dle druhu služeb, zda se jedná o služby sociální prevence a
poradenství nebo služby sociální péče, zohlednil též odlišnou formu poskytování sociální služby, tedy
zda se jedná o služby poskytované ve formě ambulantní, terénní či pobytové.

Schválená dotace bude mít charakter služby hospodářského zájmu a vyplacena bude formou
vyrovnávací platby, proto se na ni bude pohlížet jako na státní dotaci. Kraj nebude poskytovat tuto
dotaci v režimu de minimis.
Kraj bude pořádat školení k podávání žádostí, pravděpodobně během probíhajícího dotačního řízení.
Závěr
Zástupci krajského úřadu poděkovali přítomným zástupcům poskytovatelů a zástupkyni obce za
dosavadní spolupráci a předali jim jako poděkování sadu propagačních předmětů individuálního
projektu.

