KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB REGIONU LIBEREC - ŘÍDICÍ PRACOVNÍ SKUPINA

Zápis z jednání
Místo jednání: historická radnice, 1. patro, kancelář č. 110
Datum/čas.:
11. 9. 2019
Přítomni:
Zlata Adamcová, Pavlína Háková, Pavel Kalous, Ivan Langr, Olga Merglová,
Adéla Sochůrková, Vlasta Pavlů, Lukáš Průcha, Martina Teplá
Omluveni:
Jana Horáková, Kateřina Jírová, Jana Urbanová
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Úvod
Návrh pravidel financování sociálních služeb od roku 2020
Informace ze SML
Informace z pracovních skupin a Úřadu práce

Ad. 2) Návrh pravidel financování sociálních služeb
 Návrh systému převzat od KÚ (předfinancování sociálních služeb)
 Formální podmínky pro žadatele by zůstaly stejné: registrace, pověření, zařazení v síti
sociálních služeb LK, služba je poskytována na území města Liberce, žadatel musí být
členem komunitního plánování, bezdlužnost, nesmí žádat PO, …
 Alokovaná částka bude rozdělena na 2 položky: kritéria a úvazky (úvazky by měly mít
vyšší % podíl), součet těchto dvou položek bude tvořit výši celkové dotace
 Výši podílu a podobu kritérií by navrhovala ŘPS, schvaloval by Výbor pro sociální věci
a bezpečnost
 Výše návrhu dotace nesmí překročit výši požadavku uvedeného v žádosti
 V žádostech organizace uvedou, zda žádají na provozní nebo osobní náklady, nemusí
vyplňovat položkový rozpočet nákladů, ale pouze jaký podíl z přiznané dotace využijí
na osobní náklady a jaký na provozní náklady
 Žádat si mohou organizace na maximálně 10 % nákladů služby
 Zbylá částka by se vrátila zpět do rozpočtu na sociální služby
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Hodnotící kritéria
 zohledňují druhy služeb, cílové skupiny a zda je sociální služba poskytována za úhradu
či nikoliv
 možnost udání preferencí na daný rok
 návrh na preference by zadávala ŘPS, schvaloval by je Výbor pro sociální věci a
bezpečnost

Úvazky pracovníků přímo poskytujících sociální službu
 Dle §115, zák. 108/2006
 V žádostech žadatelé budou uvádět počet úvazků v síti LK
 Služby dále musí vyčíslit počet pracovních úvazků pracovníků v přímé péči pouze na
město Liberec

Výpočet dotace
Stanovený podíl úvazky vs. kritéria je 70 % : 30 %
Celková alokovaná částka: 6 000 000,Částka na úvazky je tedy 4 200 000,- (70% z 6 000 000,-) a na kritéria 1 800 000,- (30 % z
6 000 000,-)
1) Zjistíme celkový počet úvazků na Liberec a celkový počet přidělených bodů všem
organizacím
2) Připadající částky vydělíme počtem úvazků a počtem přidělených bodů, tím zjistíme, kolik
Kč připadá na 1 úvazek a na 1 bod
3) Výsledky vynásobíme u každé organizace počtem jejich úvazků a počtem přidělených bodů
4) Výsledné částky sečteme = výše přiznané dotace pro konkrétní organizaci
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 Pro aktuální výpočet a ověření tohoto způsobu - sběr dat prostřednictvím
manažerů ŘPS
- manažeři zašlou excelovou tabulku členům svých pracovních skupin,
kteří vyplní údaje za své organizace (působnost, počet úvazků pracovníků v přímé péči
v síti LK, počet úvazků na Liberec), sesbíraná data pak zašlou zpět na mail
koordinátorky
- vyplňování potřebných dat se týká pouze organizací, které splňují
formální podmínky pro podání žádosti o poskytnutí dotace
Ú: sběr dat od členů PS
T: 30. 9. 2019
Zodpovídá: manažeři pracovních skupin, koordinátorka
Podněty členů ŘPS
-

systém znevýhodňuje služby soc. prevence
penalizovat by se měly pouze ty služby, které mohou vybírat peníze od
klientů, ale nedělají to
návrhem je přidat další kritérium, kdy zvýhodníme služby, které ze
zákona peníze vybírat nemohou
dalším návrhem je zvýhodnit služby, které nemají možnost
spolufinancování

Ad. 3) Informace ze SML
 Změna statutu všech 6 dotačních fondů města – dojde ke sjednocení statutu
 Centrum bydlení Liberec - projekt neprošel přes hodnotící komisi – projekt se bude
na základě připomínek komise přepracovávat a bude se znovu podávat v rámci OP
zaměstnanost (výzva 052 Podpora sociálního začleňování v SVL)
-

podání žádosti do konce roku, realizace od příštího roku, konec 2022

 Azylový dům pro matky s dětmi – do 16. 9. je nutné podat žádost o zařazení do sítě
LK, začátek realizace by měl být od 1. 1. 2020
 ASZ – spolupráce na komunitním plánování – od prosincové ŘPS bude agentura stálým
hostem
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 GDPR – dle pověřence pro ochranu osobních údajů BDO Advisory není zřetelný účel
zveřejňování osobních údajů všech členů pracovních skupin. Kontakt by měl být uveden
pouze na manažera skupiny, u ostatních by měl být uveden pouze název organizace a
obecný kontakt na ni (popř. popis služby). Skupiny se musí dohodnout, zdali změnu
chtějí. Pokud ne, každý člen zvlášť musí podepsat souhlas se zpracováním osobních
údajů.
Ad. 4) Informace z pracovních skupin a Úřadu práce
 Úřad práce – p. Adamcová informovala o chystaném veletrhu EDUCA MYJOB
LIBEREC 2019, který spojuje oblasti vzdělávání a pracovních příležitostí na jednom
místě. Cílem je nabídnout komplexní zajištění potřeb každého návštěvníka veletrhu a
představit všem věkovým skupinám konkrétní studijní a pracovní možnosti v
Libereckém kraji, Euroregionu Nisa, České republice i v zahraničí. Svůj stánek zde bude
mít právě i Úřad práce. Veletrh bude probíhat 10. – 12. 10 v Homecredit aréně.
https://www.educaliberec.cz/
 PS závislosti – organizace Most k naději bude rozšiřovat své služby i do Jablonce nad
Nisou, a to v rámci projektu Multifunkční sociální centrum Jablonec nad Nisou.
Organizace Advaita v návaznosti na poptávku plánuje rozšíření (od r. 2021) cílové
skupiny u služeb ambulantního poradenství, a to na děti a dorost již od 6 let. Advaita
nově rozšiřuje i programy primární prevence i na 1. stupeň základních škol (3.-5.třída).
Jednotlivé bloky programu se věnují přátelství a prevenci šikany, zdravému stravování
a zdravému pohybu a prevenci nelegálních návykových látek a v neposlední řadě také
bezpečí na internetu a prevenci závislostí na počítači a mobilu.
 PS pro zdravotně znevýhodněné – předmětem jednání pracovní skupiny byly zejména
pozvánky na různé akce a aktivity a proces podávání žádostí o dotace.
 PS pro soc. vyloučené – poslední jednání bylo věnováno oblasti cizinců, kde se
představila organizace Centrum pro integraci cizinců a seznámila ostatní členy skupiny
se svou činností.

Další jednání Řídicí pracovní skupiny je naplánováno na 11. 12. 2019.
Zapsala: Adéla Sochůrková

Ověřila: Pavlína Háková
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