Zápis ze setkání poskytovatelů a zástupců obcí v rámci projektu „Podpora sociálních služeb
v Ústeckém kraji“
25.9.2014, Magistrát města Mostu
Přítomni na setkání:
Jana Krpešová, projektový manažer, Krajský úřad Ústeckého kraje
Karel Kruška, projektový manažer, Krajský úřad Ústeckého kraje
Lea Medková, projektový manažer, Krajský úřad Ústeckého kraje
Blahoslav Číčel, Diakonie ČCE Most
Dvořáková Jiřina, Statutární město Most
Petr Fadrhons, Oblastní charita Most
Staňková Irena, Statutární město Most
Hana Bělecká, Statutární město Most
Milada Jírovcová, UJEP – FSE

Program setkání:
Aktuální informace z realizace projektu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji“
Jana Krpešová, projektová manažerka individuálního projektu Ústeckého kraje, informovala přítomné
Paní Jana Krpešová, projektová manažerka Individuálního projektu Ústeckého kraje, prezentovala
základní informace, týkající se věcné části projektu. Seznámila přítomné s aktuálními fázemi projektu
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
Diakonie ČCE Most
V rámci individuálních projektu kraje realizuje organizace dvě služby. V projektu POSOSUK je to AD
pro matky s dětmi a v rámci PIRK 2 službu SAS. Jako přednost realizovat službu v IP pan Číčel uvedl
dlouhodobou jistotu financování, způsob objednávání služby. jako nesystémový prvek vidí to, že
služby bezplatně poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb. nemají jistotu financování. Dále je
přínosem lepší flexibilita finančních prostředků, lepší cash flow a jasná pravidla pro realizaci zakázky.
Organizace nyní realizuje služby také v individuálním projektu města. I zde je nastavení cash flow
lepší než v systému dotací. Administrativní zátěž sice je větší, ale pochopitelná vzhledem k systému „
objednání služeb“. Zadavatel chce vědět, co je za vydané peněžní prostředky skutečně zrealizováno.
Plnění indikátorů je také někdy komplikovanější, vzhledem k nemožnosti plánování či ovlivnění
obsazenosti služby.

Oblastní charita Most
Organizace realizuje v IP projektech tři zakázky. Dvě zakázky v projektu POSOSUK. Výhodu pan
Fadrhons, zástupce organizace, také vidí v zajištění finančních prostředků. Je možné pak lépe
plánovat službu. Některá pravidla v projektu vak nebyla přímočará. Vzhledem k výměně finančního
manažera v obou projektech došlo k prodlení s placením faktur. Jinak je ale jednání s úředníky kraje
dobré a rychlé. Přímé realizování projektu ESF je náročnější.
Město Most
Město Most každoročně vyhlašuje dotační řízení „Program spoluúčast obce“. Město bude s krajem
spolupracovat na vytvoření sítě. Vysloveny byly obavy z nezařazení služeb do základní sítě i zajištění
10% financování. Obec má v kraji 64 služeb a není možné všechny podpořit 10ti procenty i když je
významným donátorem a služby dlouhodobě finančně podporuje. Další dotační titul vyhlašuje
sociální komise města. Tyto dotace jsou však určeny pro menší organizace v sociální oblasti, jelikož
částky jsou spíše nižší.
Město realizuje individuální projekt, který končí v polovině roku 2014. Celkem je v něm realizováno 8
služeb. Mimo jiné NDC a občanská poradna.
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. Projektová manažerka Lea
Medková 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 a k výpočtu optimálního návrhu - pravděpodobně
během probíhajícího dotačního řízení.
V případě, že by byl začátek dotačního řízení posunut z důvodu problémům v OK systému, bude vždy
i prodlouženo ukončení řízení na minimální 30 denní časovou dotaci.
Otázka k financování služeb:
Počítají se do 10% spoluúčasti na financování služeb i příspěvky ÚP a dotace kraje?
Ano, finanční prostředky získané z ÚP (např. na zaměstnávání OZP) se počítají do 10% povinné
spoluúčasti na financování služby, stejně tak jako dotace od všech samospráv i v případě realizace
IP po část roku (pokud je poskytování služby nastaveno na celý kalendářní rok).

Závěr
Zástupci krajského úřadu poděkovali přítomným zástupcům poskytovatelů a zástupkyním obce za
spolupráci a předali jim jako poděkování sadu propagačních předmětů individuálního projektu.

