Sdělení k financování sociálních služeb v roce 2022
Vážení poskytovatelé sociálních služeb,
vzhledem k tomu, že nebude do konce roku schválen státní rozpočet ČR, bude počátek roku
2022 v režimu rozpočtového provizoria, což má, mimo jiné, i zásadní vliv na financování
sociálních služeb.
Na jednání zástupců jednotlivých krajů, MPSV a MF ohledně rozpočtového provizoria na rok
2022 bylo krajům sděleno, že alokace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu v rámci
rozpočtového provizoria nebude známá dřív než v únoru 2022. Nebude tudíž možné výše
přidělené dotace v rámci dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji
2022“ schvalovat v orgánech Ústeckého kraje v lednu dotačního roku jako v předchozích
letech. Ústecký kraj bude schopen rozhodnout o částkách dotace v rámci rozpočtového
provizoria nejdříve na konci února 2022, pokud bude známa alokace finančních prostředků.
V dubnu po schválení státního rozpočtu MPSV počítá s vyplacením již celé alokace a orgány
kraje budou rozhodovat o dopočtu dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb.
Jsme si vědomi, že tato skutečnost představuje pro mnoho poskytovatelů zásadní problém
ve stabilitě financování jimi poskytovaných sociálních služeb.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a posunutí termínu vyplacení finanční podpory ze
státního rozpočtu doporučujeme příspěvkovým organizacím poskytujících sociální služby,
které jsou zřizovány obcemi v Ústeckém kraji, aby se domluvily se svými zřizovateli na úpravě
cash flow ve vazbě na příspěvek na provoz.
Výpadek financování na začátku kalendářního roku je nejvíce kritický pro sociální služby
poskytované bez úhrady, chceme Vás informovat, že poskytovatelé těchto služeb
s působností na území Ústeckého kraje mohou Ústecký kraj požádat o návratnou finanční
výpomoc, a to na úhradu osobních nákladů za měsíc leden 2022, za účelem zajištění
plynulého a průběžného financování sociálních služeb v období od začátku kalendářního roku
před vyplacením 1. splátky dotace poskytnuté dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
Druhy sociálních služeb poskytovaných bez úhrady:
- odborné sociální poradenství,
- raná péče,
- telefonická krizová pomoc,
- tlumočnické služby,
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krizová pomoc,
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi,
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením,
terénní programy,
kontaktní centra,
nízkoprahová denní centra,
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
intervenční centra,
služby následné péče – pouze v případě ambulantní formy služby,
sociálně terapeutické dílny,
sociální rehabilitace – pouze v případě terénní a ambulantní formy služby.

Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Žadatelem o návratnou finanční výpomoc (dále jen „NVF“) může obec či jakákoli právnická
nebo fyzická osoba za podmínek zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Podpořeny budou registrované sociální služby, na které jejich poskytovatelé obdrží Pověření
Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby nebo Pověření
Ministerstva práce a sociálních věcí k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby (dále
jen „Pověření“) a budou zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na
období 2022–2024 (dále jen „Základní síť kraje“).
NVF je určená pouze na úhradu osobních nákladů za měsíc leden 2022.
Písemná žádost o poskytnutí NFV musí splňovat náležitosti dle §10a zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech. Pro ulehčení administrativy je v příloze č. 1 tohoto sdělení vzor
žádosti, který splňuje zákonem stanovené podmínky, včetně čestných prohlášení k přílohám
žádosti (příloha č. 2 až 4).
Žádost o NFV musí být doručena na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje – osobně,
poštou, datovou schránkou nebo elektronickou podatelnou.
Hodnocení žádosti o NVF
V rámci posuzování žádosti bude kromě formálních náležitostí kontrolován také soulad
uvedených údajů o výši přepočtených úvazků pracovníků přímé péče s údaji uvedenými
v Pověření, resp. Základní síti kraje. Výše požadavku na osobní náklady v rámci NVF musí
korespondovat s uznatelnou výší osobních nákladů stanovených pro rok 2022 a zveřejněných
na odkazu:
https://www.kr-ustecky.cz/assets/File.ashx?id_org=450018&id_dokumenty=1761273
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O přidělení NFV rozhoduje v souladu s kompetencemi vymezenými zákonem č. 129/2000 Sb.,
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada (NFV do 200 000 Kč), resp.
Zastupitelstvo Ústeckého kraje (NFV nad 200 000 Kč). Aby mohly být Vaše žádosti projednány
na jednání orgánů kraje v lednu 2022, je nutné je podat v termínu do 31. 12. 2021.
Rozhodnutí o poskytnutí NFV
Úspěšní žadatelé o NFV budou informováni o výši přidělených finančních prostředků a budou
vyzvání k poskytnutí podkladů potřebných pro zpracování smlouvy. Dále budou informováni o
postupu při kompletaci smlouvy a jejím zaslání poskytovateli.
Úspěšní žadatelé o NFV budou zavázáni vrátit poskytnutou NFV nejpozději v termínu do 31.
5. 2022.
Na poskytnutí NFV není dle § 10a odst. 2 zákona o rozpočtových pravidlech právní nárok.
Nevyhoví-li poskytovatel žádosti, zajistí odbor sociálních věcí, bez zbytečného odkladu
po rozhodnutí příslušného orgánu kraje, sdělení žadateli, že jeho žádosti nebylo vyhověno,
jehož obsahem bude i důvod nevyhovění žádosti.
Kontaktní osoby:
Ing. Karina Brzobohatá, tel.: 475 657 946, e-mail: brzobohata.k@kr-ustecky.cz
Bc. Jana Čermáková, tel.: 475 657 283, e-mail: cermakova.j@kr-ustecky.cz
Bc. Martina Macáková, tel.: 475 657 350, e-mail: macakova.m@kr-ustecky.cz
Mgr. Radka Zítková, tel: 475 657 686, e-mail: zitkova.r@kr-ustecky.cz
Příloha č. 1 – Žádost o NFV – VZOR
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení k žádosti (přílohy e) až j)) - VZOR
Příloha č. 3 – Čestné prohlášení k žádosti (příloha k) – VZOR
Příloha č. 4 – Přehled projektů (příloha k) - VZOR

Ing. Petra Lafková, MPA v. r.
vedoucí odboru sociálních věcí
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