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1

Úvod
Při doporučení podpory v dotační řízení MPSV ČR pro 2012 jednotlivým
poskytovatelům sociálních služeb byl stejně jako v předchozích letech zachován rovný
přístup ve vztahu k právní formě poskytovatele. Jednotlivé druhy sociálních služeb
byly posuzovány na základě porovnatelných parametrů, jejichž popis je dále uveden.
Celková výše finančních prostředků doporučených pro podporu dotačního řízení
MPSV je v souladu se schváleným SPRSS Jihočeského kraje 2011-2013.
Doporučení návrhu podpory pro poskytovatele sociálních služeb v dotačním řízení
Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro rok 2012 je v celkové výši 492 852 000 Kč
dle SPRSS. Níže uvedené druhy služeb jsou v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách a jsou členěny dle abecedního seznamu.

1.1

Azylové domy (§ 57)
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé
sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.
Návrh dotace zohledňuje kapacitu lůžek v Registru poskytovatelů, dotace doporučena
na období půl roku, vzhledem k financování služby z IP kraje do 30. 6. 2012. Jedná se
o sociální službu, kde není předpoklad dalšího financování z IP po 30. 6. 2012.

1.2

Centra denních služeb (§ 45)
V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Každá žádost posuzována individuálně, návrh dotace vychází zejména z kapacity
uváděné v Registru poskytovatelů.

1.3

Denní stacionáře (§ 46)
V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým
duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby.
Individuálně posouzena každá žádost, zohledněna kapacita, dostupnost a okruh osob,
kterým je sociální služby poskytována.

1.4

Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48)
V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Individuálně posouzena každá žádost, zohledněna kapacita, nepřetržitý provoz, dále
zohledněna cílová skupina a věková struktura uživatelů sociální služby. Navrhnuta
podpora lůžko/rok. Rovněž přihlédnuto též k podílu působnosti sociální služby
uváděné poskytovatelem v Registru poskytovatelů.
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1.5

Domovy pro seniory (§ 49)
V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby.
Individuálně posouzena každá žádost, navrhovaná podpora na lůžko/rok, zohledněna
cílová skupina, nepřetržitý provoz a kapacita ve vztahu k SPRSS Jihočeského kraje
2011-2013.

1.6

Domovy pro osoby se zvláštním režimem (§ 50)
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti
na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními
typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Režim v těchto zařízeních při
poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
Podpora navrhovaná na lůžko/rok. Individuálně posouzena každá žádost, zohledněna
kapacita, nepřetržitý provoz, navrhovaná podpora lůžko/rok. Zohledněna cílová
skupina a ve vztahu k SPRSS Jihočeského kraje 2011-2013.

1.7

Domy na půl cesty (§ 58)
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku,
které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a
pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné
léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben
specifickým potřebám těchto osob.
Individuálně posouzena každá žádost s přihlédnutím ke kapacitě. Doporučena
podpora na lůžko, avšak zohledněno financování v rámci IP do 30. 6. 2012.

1.8

Chráněné bydlení (§ 51)
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně
duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné
bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení.
Individuálně posouzena každá žádost s přihlédnutím ke kapacitě dle Registru
poskytovatelů sociálních služeb. Doporučena podpora na lůžko/rok.

1.9

Intervenční centra (§ 60a)
Na základě vykázání ze společného obydlí podle zvláštního právního předpisu je
osobě ohrožené násilným chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc nejpozději
do 48 hodin od doručení kopie úředního záznamu o vykázání intervenčnímu centru.
Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti osoby
ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí
nebo i bez takového podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum
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o ohrožení osoby násilným chováním dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou
poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo pobytové.
Doporučena výše podpory s ohledem na druh sociální služby a základní dostupnost
sociální služby na území Jihočeského kraje.

1.10 Kontaktní centra (§ 59)
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě
terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je
snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek.
Individuálně posouzena každá žádost ve vztahu k základnímu personálnímu zajištění
sociální služby. U žadatelů, kde je doporučena podpora, je současně stanovena
jednotná částka na úhradu provozních nákladů kontaktního centra, která zohledňuje
jak mzdové tak provozní náklady.

1.11 Krizová pomoc (§ 60)
Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu
poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy
přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.
Individuálně posouzena každá žádost ve vztahu k základnímu personálnímu zajištění
sociální služby. U žadatelů je současně stanovena jednotná částka na úhradu
provozních nákladů soc. služby.

1.12 Nízkoprahová denní centra (§ 61)
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby
bez přístřeší.
Žadatel podpořen s ohledem na druh sociální služby a základní dostupnost,
zohledněno financování v rámci IP do 30. 6. 2012.

1.13 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62)
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní
služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem
služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením sociálních
a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim lépe
se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich
nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.
Individuálně posouzena každá žádost, podpora zařízení dle cílové a věkové skupiny
osob. Zohledněno rovněž financování služby pro cílovou skupinu ve věku 15 - 26 let
v rámci IP do 30. 6. 2012.

1.14 Noclehárny (§ 63)
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem
o využití hygienického zařízení a přenocování.
Individuálně posouzena každá žádost. Podpora doporučena na zařízení.
Zohledněna základní dostupnost ve vztahu k druhu a formě sociální služby.
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1.15 Odborné sociální poradenství (§ 37)
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů
sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách,
poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti
trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též sociální práci s osobami, jejichž způsob života
může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství je i půjčování
kompenzačních pomůcek.

Každá žádost posuzována individuálně, zohledněn zejména časový rozsah služby ve
vztahu k osobním nákladům. U žadatelů, kde je doporučena podpora, je stanovena
jednotná částka na úhradu provozních nákladů poradny.

1.16 Odlehčovací služby (§ 44)
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním
prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
Žádosti posouzeny individuálně, doporučena výše podpory s ohledem na kapacitu
sociální služby. Terénní forma služby nepodpořena, pokud je na daném území
dostupná terénní služba sociální péče.

1.17 Osobní asistence (§ 39)
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového
omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba
potřebuje.
Žádosti posouzeny individuálně, zohledněna skutečnost, kdy v daném území je již
dostupná obdobná terénní služba sociální péče. Doporučení podpory vychází
z personálního zajištění základních činností sociální služby. Posuzován výběr a výše
úhrad od uživatelů.

1.18 Pečovatelská služba (§ 40)
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické
osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních
sociálních služeb vyjmenované úkony.
Žádosti posuzovány individuálně, zohledněny u jednotlivých poskytovatelů úvazky
pracovníků v přímé péči, případně dohody konané mimo pracovní poměr. Posuzován
výběr a výše úhrad od uživatelů.
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1.19 Podpora samostatného bydlení (§ 43)
Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického
onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby.
Podpora žadatele doporučena s ohledem na druh sociální služby a základní
dostupnost, přihlédnutu k financování služby v rámci IP do 30. 6. 2012. Žádost
o dotaci MPSV pro rok 2012 podána jedním žadatelem.

1.20 Průvodcovské a předčitatelské služby (§ 42)
Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby
poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo
zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně
si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných
služeb.
Žádosti posuzovány individuálně, zohledněny u jednotlivých poskytovatelů úvazky
pracovníků v přímé péči, v některých případech dohody konané mimo pracovní
poměr.

1.21 Raná péče (§ 54)
Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby,
poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené,
nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu. Služba je
zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické
potřeby.
Žadatelé podpořeni s ohledem na druh sociální služby, cílovou skupinu a formu
poskytované služby. Podpora navrhována na činnost zařízení, při zohlednění
nákladovosti terénní služby.

1.22 Služby následné péče (§ 64)
Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám
s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách,
které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní
léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují
Žádosti posouzeny individuálně dle požadované výše, vzhledem k druhu služby, cílové
skupině a rozsahu poskytované sociální služby.

1.23 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65)
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní
služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku
dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci
překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.
Žádosti posouzeny individuálně, podpora na druh sociální služby jednotná,
přihlédnuto k financování sociální služby v rámci IP do 30. 06. 2012. Podpora není
navrhována všem žadatelům o dotaci u tohoto druhu sociální služby.
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1.24 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP (§ 66)
Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované
osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým
sociálním vyloučením.
Žádosti posouzeny individuálně, podpora navrhovaná pro druh sociální služby,
zohledněn rozsah sociální služby. Podpora není navrhována všem žadatelům o dotaci
u tohoto druhu sociální služby.

1.25 Sociálně terapeutické dílny (§ 67)
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou
soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu
umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá
a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím
sociálně pracovní terapie.
Žádosti posouzeny individuálně, podpora doporučována na druh soc. služby,
zohledněn časový rozsah sociální služby. Přihlédnuto k financování soc. služby v rámci
IP do 30. 06. 2012.

1.26 Sociální rehabilitace (§ 70)
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických
schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro
samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím
zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje
formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb
poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.
Žádosti posouzeny individuálně, zohledněna odlišná forma, místo poskytování
sociální služby a okruh osob, pro které je služba zajišťována. Zohledněno financování
soc. služby v rámci IP do 30. 6. 2012.

1.27 § 52 - Sociální služby poskytované ve zdrav. zařízeních ústavní péče
Ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se poskytují pobytové sociální služby
osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby
a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče do doby,
než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo
zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo
pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.
Individuálně posouzena každá žádost, zohledněna kapacita a základní dostupnost na
území kraje. Podpora navrhována na lůžko/rok.
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1.28 Telefonická krizová pomoc (§ 55)
Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu
osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné
životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.
Individuálně posouzeny dvě podané žádosti, zohledněna kapacita a zejména časový
rozsah poskytování sociální služby.

1.29 Terénní programy (§ 69)
Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový
způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena
pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných
psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat
a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována
anonymně.
Každá žádost posuzována individuálně, zohledněn časový rozsah služby ve vztahu
k osobním nákladům. Přihlédnuto k financování sociální služby v rámci IP
do 30. 06. 2012.

1.30 Tísňová péče (§ 41)
Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová
a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení
zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo
schopností.
Žádost podána pouze jedním poskytovatelem, podpora navržena na druh sociální
služby a základní dostupnost.

1.31 Tlumočnické služby (§ 56)
Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám
s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které
zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.
Žádost podána pouze jedním poskytovatelem, podpora navržena na druh sociální
služby a základní dostupnost v daném území.

1.32 Týdenní stacionáře (§ 47)
V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým
duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby.
Individuálně posouzena každá žádost, zohledněna zejména kapacita a okruh osob,
kterým je sociální služba poskytována. Podpora navrhována na lůžko/rok, u žadatelů,
kde je doporučena podpora, je navýšení ještě o úhradu provozních nákladů.
Poskytovatel, který zajišťuje službu pro osoby s vysokým stupněm závislosti, navýšena
podpora na provozní náklady o 40 % oproti ostatním žadatelům.
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