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Financování SSL z obecních
rozpočtů
Po přijetí zákona č. 108/2008 Sb., o sociálních službách došlo s
účinností od 1.1.2007 ke změnám v systému financování sociálních
služeb.
Změnou systému došlo k několikanásobnému navýšení
finančních prostředků vyčleněných na sociální služby ze
státního rozpočtu. Předpoklad, že příspěvek na péči se bude
vracet do systému, se splnil jen částečně, protože většina příjemců
využívá příspěvek na nákup služeb u organizací poskytujících
sociální služby jen částečně nebo jej nevyužívá vůbec a tyto peníze
zůstávají mimo síť sociálních služeb. Tím se poskytovatelům
sociálních služeb od uživatelů služeb dostává jen zlomek
příspěvků na péči. Protože se na straně druhé snižuje výše
dotací ze státního rozpočtu registrovaným poskytovatelům,
nastává deficit v příjmech organizací. Paradoxně nastala situace,
že výdaje na sociální služby (včetně příspěvku na péči) se zvyšují,
ale poskytovatelům sociálních služeb se příjmy snižují tak, že
dochází k ohrožení jejich dalšího fungování.
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Financování znevýhodněných osob – příspěvek na péči
Příspěvek je vyplácen přímo uživatelům sociálních služeb a slouží na zajištění
potřebné pomoci a k úhradě za poskytované soc. služby, jak organizacím
poskytujícím soc. služby, tak osobám blízkým a jiným.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Stupeň závislosti
Výše příspěvku na péči měsíčně v Kč
osoby od 1 do 18 let
osoby nad 18 let
------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. st. – lehká závislost
3 000
2 000
II. st. – středně těžká závislost
5 000
4 000
III. st. – těžká závislost
9 000
8 000
IV. st. – úplná závislost
12 000
12 000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příspěvek se vyplácí prostřednictvím obce s rozšířenou působností. Prostředky
vyčleněné na něj ze státního rozpočtu jsou účelově vázány, ročně je prováděno
finanční vypořádání.
ORP Otrokovice vyplácí měsíčně cca 900 příjemcům PnP ve výši 5.313 tis. Kč
(jedná se o průměr za 8 měsíců).
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Financování poskytovatelů sociálních služeb
- dotace ze státního rozpočtu
- úhrady od uživatelů sociálních služeb
Úhrady a jejich maximální výše jsou dány prováděcí vyhláškou
k zákonu o sociálních službách.
- dotace z krajského rozpočtu
Kraj poskytuje příspěvky krajským příspěvkovým organizacím; velmi
omezeně dotace ostatním poskytovatelům.
- dotační programy strukturálních fondů EU (Individuální
program kraje na poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském
kraji)
- nadace a granty, dary, vlastní hospodářská činnost
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- dotace z obecních rozpočtů
Obce přispívají zejména na sociální služby
provozované obcí nebo příspěvkovou organizací
obce; ostatním poskytovatelům na svém území
(nestátním neziskovým organizacím - NNO) poskytují
dotace a dary v omezené míře. Kromě toho obce
podporují NNO např. nízkým nájemným pronajatých
obecních prostor.
V současných podmínkách ekonomické krize, kdy se
snižují dotace se státního rozpočtu a kdy dotace
z krajského rozpočtu „nekrajským“ poskytovatelům jsou
minimální, se tíha dofinancování sociálních služeb
přesouvá na obce.
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Dofinancování sociálních služeb z obecních
rozpočtů:
Obec III (obec s rozšířenou působností) – Otrokovice:
r. 2008:
13,7 mil. Kč, z toho 10,4 mil. Kč příspěvek SENIORu Otrokovice
Kromě toho 70 mil. Kč investic na stavbu domova pro seniory.
r. 2009:
16,9 mil. Kč, z toho 13,9 mil. Kč příspěvek SENIORu Otrokovice
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Dofinancování sociálních služeb
z obecních rozpočtů:
Obec II (pověřený obecní úřad) – Napajedla:
Ing. Milan Vybíral, místostarosta
• Pověřený obecní úřad převzal od kraje zabezpečení
terénní soc. péče – pečovatelskou službu nejen pro
území Napajedel, ale i pro příslušné spádové obce.
• V současné době zajišťuje město Napajedla PS na
základě smlouvy pro obce Halenkovice, Oldřichovice,
Komárov a Karlovice a nabízí zajištění terénní služby i
dalším obcím – Pohořelicím a Žlutavě. Město vyžaduje
spolufinancování neinvestičních nákladů.
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Dofinancování sociálních služeb z obecních rozpočtů:
Obec II (pověřený obecní úřad) – Napajedla:

• Zefektivnění provozu Pečovatelské služby Napajedla – organizační
složky města, nastavení mantinelů, nákup nového víceúčelového
auta – mj. i pro převoz handicapovaných občanů – vozíčkářů,
rekonstrukce střediska osobní hygieny včetně pořízení nového
zvedacího zařízení, investice do přestavby a modernizace obou
DPS, přístavba 16 nových bytů a pořízení výtahu v DPS Pod
Kalvárií, vybudování 3 sociálních bytů.
• I když je pro město důležité prioritní zajištění zabezpečení sociální
služby v přirozeném prostředí občana a jeho aktivní zapojení do
chodu města, přesto nelze tyto služby plně financovat. Oblast
vytvářené sociální sítě ve městě se netýká jen zařízení SS a služby
soc. péče zajištěné terénní službou, ale i propojenosti s dalšími
veřejnými službami (doprava – vyjednání nízkopodlažních vozů a
financování nových spojů, bydlení, kultura, vzdělávání, zdraví,
zaměstnanost), které musí reagovat na potřeby ve městě.
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Dofinancování sociálních služeb
z obecních rozpočtů:
Obec II (pověřený obecní úřad) – Napajedla:
•

•
•
•

Na těchto výdajích se město musí přinejmenším taktéž finančně
spolupodílet. Dále se musí formou dotací podílet na zajišťování dalších
potřebných SS (v mikroregionu, kraji), které nemůže z finančních důvodů
ani zřizovat ani provozovat.
Výdaje města na PS, na DPS, na Klub důchodců, integrovaná hromadná
doprava, sociální bydlení.
Od státu, potažmo kraje je vyvíjen tlak na správce územních rozpočtů, aby
se podíl na zajištění systému SS zvýšil. Toto nelze donekonečna.
Z tohoto důvodu je nezbytné centrálně stanovit jednotné podmínky pro
vynakládání veřejných prostředků na sociální služby tak, aby i nejmenší
obce byly schopny se podílet alespoň na
spolufinancování služeb při zajištění dalšího chodu obce.
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Dofinancování sociálních služeb z obecních rozpočtů:

Obec I (obecní úřad) – Pohořelice:
Jaroslav Němeček, starosta
• Obce prvního stupně, které převzaly zabezpečení soc.
služeb od kraje, dnes vynakládají průměrně na
zabezpečení soc. služeb 20% finančních prostředků z
rozpočtu obce.
• Obce prvního stupně v převážné míře činnost sociálních
služeb řeší dodavatelsky, navíc zatížené dojezdovou
vzdáleností. Pokud trend snižování finančních
prostředků bude nadále pokračovat, soc. služby v obcích
prvního stupně pomalu ale jistě zaniknou.
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