
 

 

Setkání pracovní skupiny pro seniory – 26.9.2019 

 

 

  

 

 

 

 

 

Přítomni: dle prezenční listiny  

 

 

Program: 

 Informace z ŘPS: 

o Představen nový návrh pravidel financování sociálních služeb SML od roku 

2020, formální požadavky zůstaly stejné (registrace, pověření, zařazení v síti 

SS LK, bezdlužnost, členství v KP, bezdlužnost, nemohou žádat PO. 

o Alokovaná částka bude rozdělena na 2 položky: kritéria a úvazky. 

o 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 a provozní náklady. Žádat si mohou organizace na 

max. 10% nákladů služby. 

o Hodnotící kritéria: 

 zohledňují druhy služeb, cílové skupiny, 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  

  

o Úvazky pracovníků přímo poskytujících sociální službu:  

 Dle §115, zák. 108/2006 uvádět počet úvazků v síti LK  

 Služby dále musí vyčíslit počet pracovních úvazků pracovníků v přímé péči 

pouze na město Liberec  

 

o 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,-)  

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 

o Pro aktuální výpočet  - sběr dat prostřednictvím manažerů – prosím o vyplnění 

tabulky do 3.10.2019.V příloze Stanovená kritéria pro vyhlášení dotačního 

řízení. 
o 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. 

o 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  

o  ASZ – spolupráce na komunitním plánování – od prosincové ŘPS bude 

agentura stálým hostem  

o 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).  

 Host: MCU Koloseum – vedoucí os. asistence 

 Změna kontaktní osoby – Anděl strážný 

 Diskuze: Velký výskyt štěnic v Liberci – leták KHS, nárůst onemocnění hepatitidy 

typu A, snížení počtu lůžek oddělení následné péče, ukončený provoz v Jablonném 

v Podještědí a celkový vliv na zvýšené požadavky na poskytovatele sociálních služeb. 

 

 

Zapsala: Jana Urbanová 

 

 


