Příloha č. 8 Metodiky 5. dotačního programu

Popis parametrů sociální služby k hodnocení koeficientů sociální
služby
Prosím, berte na vědomí, že všechny parametry koeficientů A, B a C nejsou zohledňovány u všech
druhů služeb. Před vyplněním tabulky Hodnocení koeficientů sociální služby zkontrolujte, zda
se k danému druhu sociální služby (dále také „Služba“) vztahují Vámi zohledněné parametry.
V případě vyplnění parametru, který s daným druhem Služby nesouvisí, na něj nebude brán ohled.
Koeficient A:
Maximální hodnota všech parametrů koeficientu A smí činit v součtu max. 35 %.
Maximální hodnotu všech parametrů lze překročit pouze v případě okolnost zvláštního zřetele v případě Služeb zapojených do procesu transformace, kdy jsou zvýšeny mzdové náklady a v případě,
kdy na území Ústeckého kraje danou Službu s danou cílovou skupinou poskytuje pouze omezený
počet poskytovatelů Služby.
V případě Služeb zapojených do projektu transformace je přípustné navýšení parametrů koeficientu
A v součtu max. o 10 %.
Pro Službu s ojedinělou cílovou skupinou, tzn. zaměřenou na profesionální péči o těžce tělesně
postižené dospělé a současně v situaci, kdy je na území Ústeckého kraje pouze jeden poskytovatel,
činí přípustné navýšení parametrů koeficientu A v součtu max. o 30 %.
Pro navýšení mzdových nákladů z důvodu transformace žadatel o dotaci předloží transformační
plán/projekt. Tento přiloží k vyplněnému formuláři Hodnocení koeficientů sociální služby. Přílohou je
také nutné prokázat ojedinělost cílové skupiny.
PARAMETR








cílová skupina s vyššími nároky na péči:
o odborný personál nad rámec optimálního personálního zabezpečení dle SPRSS,
pokud činnost těchto odborníků spadá pod základní činnost daného druhu sociální
služby,
o vlastní stravovací jednotka případně vlastní prádelna
o nepřetržitý provoz (zvýšené náklady na mzdy – příplatky za víkendy, svátky, …)
o ostatní-definujte jaký je důvod zvýšených mzdových nákladů z hlediska cílové skupiny
uživatelů služby
podíl III a IV stupně PnP:
o podíl klientů ve III. a IV. stupni PnP na celkovém počtu klientů nad 50 % včetně
 Pozn. Podíl klientů ve III. a IV. stupni PnP na celkovém počtu klientů do 50 %
se nezohledňuje
nízká dostupnost služby:
o v místě poskytování služby a v jejím okolí (30 km), není služba stejného druhu
o v Ústeckém kraji není ekvivalentní služba poskytována jiným poskytovatelem
časový rozsah služby:
o prodloužená provozní doba
o nepřetržitá provozní doba včetně víkendů a svátků
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Pozn. provozní doba do 8,5 hodin denně se parametrem nezohledňuje;
Parametr se nepoužije v případě, že byl použit obdobný parametr v rámci
cílové skupiny s vyššími nároky na péči

Koeficient B:
Maximální hodnota všech parametrů koeficientu B může činit v případě ambulantních a terénních
forem Služeb v součtu max. 5 %, v případě pobytových Služeb v součtu max. 30 %.
Maximální hodnotu všech parametrů lze překročit v případě okolností zvláštního zřetele - v případě
Služeb zapojených do procesu transformace, kdy jsou zvýšeny provozní náklady a v případě, kdy
Službu poskytuje pouze jeden poskytovatel se zaměřením na specifickou cílovou skupinu.
V případě služeb zapojených do projektu transformace je přípustné navýšení parametrů koeficientu B
v součtu max. o 10 %.
Pro službu s ojedinělou cílovou skupinou, tzn. zaměřenou na profesionální péči o těžce tělesně
postižené dospělé a současně v situaci, kdy je na území Ústeckého kraje pouze jeden poskytovatel,
činí přípustné navýšení parametrů koeficientu B v součtu max. o 30 %.
PARAMETR




Složité technické podmínky:
o Památkově chráněné objekty nebo staré a nevhodné objekty
o Objekty nové a po rekonstrukci
o Služby zapojené do projektu transformace a humanizace
o Podíl klientů umístěných do jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů (vyšší komfort
služby)
Ostatní nepříznivé okolnosti:
o definujte jaký je důvod zvýšených provozních nákladů (kategorie hotel)

Koeficient C:
Koeficient C zohledňuje vyšší dopravní náročnost služby. Maximální hodnota parametru je stanovena
ve výši 3 %.
PARAMETR


Vyšší dopravní nároky
o Větší rádius služby – velká dojezdová vzdálenost do okolních obcí, velká spádová
oblast
 Pozn. Vyšší dopravní nároky služby musí být uplatňovány v souladu
s registrací.

Hodnoty parametrů se za každou sociální službu vyplní do tabulky „Hodnocení koeficientů sociální
služby“ a tvoří povinnou přílohu Žádosti v IS OKsystém-poskytovatel. Maximální hodnota parametrů
je považována za nepřekročitelnou, není-li stanoveno jinak. Pro navýšení mzdových a provozních
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nákladů z důvodu transformace žadatel o dotaci předloží transformační plán/projekt. Tento přiloží
k vyplněnému formuláři Hodnocení koeficientů sociální služby. Přílohou je také nutné prokázat
ojedinělost cílové skupiny.
Pro rok 2017 žadatelé o dotaci sami určí hodnotu parametrů koeficientu A, B a C a jejich výši řádně
odůvodní. Hodnota každého parametru musí vycházet ze skutečnosti a jako taková musí být
odůvodněná a prokazatelná. Ústecký kraj má v případě oprávněných pochybností o hodnotě
parametru právo kontaktovat žadatele a žádat vysvětlení/prokázání navýšení koeficientu nebo
hodnotu parametru pozměnit. Prosím, berte na vědomí, že hodnoty jednotlivých parametrů
koeficientů A, B a C mohou být zkontrolovány a porovnány se skutečností. V případě zjištění
chybných/nepravdivých/nesprávně vyplněných údajů dojde k přepočtu optimální výše dotace a
vyrovnávací platby.
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