Dotazy a doplnění k Metodice Ústeckého kraje pro poskytování dotací poskytovatelům
sociálních služeb v rámci programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji

Doplnění č.1
U výpočtu finanční podpory u pobytových služeb, kde je finanční podpora vypočítávána jako podpora
na lůžko, vyjadřuje hodnota FP stanovenou finanční podporu na 1/lůžko/den, která je vypočítávána
na základě celkových nákladů poskytovatelů služeb za roky 2012-2014. Údaj v popisu FP týkající se
pracovníků v přímé péči se k pobytovým službám nevztahuje, uveden je nedopatřením.

Dotaz
Do ostatních zdrojů v rámci nutné podpory ve výši 10% je možné zahrnout i příspěvky Úřadu práce a
dotace z druhého dotačního titulu kraje?
Ano, do ostatních zdrojů ve výši minimální podpory 10% jsou započítávány i příspěvky ÚP na mzdové
náklady pracovníků, dotace z dotačního titulu kraje „Podpora sociálních služeb a aktivit zaměřených
na podporu rodiny 2015“ a dále pak dotace z rozpočtu obcí, strukturální fondy, nadace aj.

Dotaz
V Metodice u úhrad uživatelů je uvedeno, že bude vzorec počítat s maximálními úhradami
stanovenými vyhláškou. Jak je tomu tedy např. u azylových domů pro matky s dětmi?
U tohoto příkladu je do vzorce do hodnoty Su dán průměr z maximální úhrady dotace na lůžko u
dospělého jedince a maximální úhrady na dítě pro zajištění základních činností. Tedy průměr
(120+60)/2=90. Vzorec tedy jako maximální bude počítat s částkou 90 Kč.

Dotaz
Kam máme v aplikaci nahrát formulář čestného prohlášení, když na něho v aplikaci není prostor ani
požadavek?
Čestně prohlášení připojte k jedné z libovolných příloh, např. k přílohám na právní subjektivitu, jeho
ale také možné vložit k formuláři na rozdělení požadavku na rozpočet dle krajů.

Informace s MPSV
na portálu OK systemu byla aktualizována příloha Rozdělení nákladů a dotace dle krajů a
působnosti

Nebyla však aktualizována věcně – došlo pouze k formální změně. V souhrnném seznamu všech
služeb poskytovaných na jedno IČ byla ve sloupci „E“ (působnost služby v kraji v procentech) logicky
nesprávná informace, že součet se musí rovnat 100 %. Tato chyba byla opravena.
Dále dávám na vědomí, že aplikace byla dnes v dopoledních hodinách upravena podle Vašich
požadavků a zmíněná příloha je základě těchto požadavků buď vyžadována jako povinná, nebo nikoli.
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Dotaz
Co máme vložit do povinné přílohy Rozdělení nákladů a dotace dle krajů a působnosti a kde je příloha
ke stažení?
K Příloze „Rozdělení nákladů a dotace podle krajů a působnosti“ předáváme informace od MPSV
1. Kde je příloha k nalezení nebo ke stažení?
Poskytovatelé, kteří si chtějí přílohu stáhnout, pokud jí nemáte dostupnou na Vašich stránkách. Tedy
je dostupná zde (v dolní části webu): https://portal.mpsv.cz/soc/ssl/poskyt/proku
2. Proč tuto přílohu aplikace vyžaduje a je opravdu vyžadována MPSV?
Je nutné zmínit, že informace získané prostřednictvím této přílohy budou nutné pro výpočet finanční
podpory na jednotlivé druhy (a formy) sociálních služeb (pokud kraj bude chtít pro výpočet podpory
postupovat podle výpočtových vzorců navržených MPSV, uvedených v Metodice). Tyto informace
nebude možné získat z podaných žádostí prostřednictvím aplikace. To je důvod, proč byla tato příloha
v aplikaci nastavena jako povinná. K MPSV se tato příloha nedostane a není tudíž vyžadována pro
potřeby MPSV (krom služeb PpB), ale pro potřeby krajů.
Zde je nutné zmínit to, že jestliže kraje využívají jiné výpočtové vzorce (než ty navržené MPSV),
popřípadě mají možnost získat informace potřebné k vyhodnocení žádosti jinou cestou, nemusí tuto
přílohu využít.
Poskytovatelům, kteří poskytují služby tedy pouze v našem kraji a nevědí, co do přílohy nahrát,
postačí dokument s informací, že služby jsou poskytovány pouze v ústeckém kraji a náklady služby a
požadavek na dotaci je tedy uveden pouze pro Ústecký kraj.

