Příloha č. 1/A Program města Nový Jičín na podporu sociální oblasti

Kritéria pro hodnocení žádosti
Podpora sociálních služeb dle zákona o sociálních službách
1. Počet klientů na 1 pracovníka přímé péče (včetně sociálních pracovníků)

Druh sociální služby





















denní stacionář
chráněné bydlení
nízkoprahové denní centrum skup. 11-30 uživatelů
nízkoprahové centrum pro děti a mládež
noclehárna
odborné sociální poradenství kombinované
osobní asistence
pečovatelská služba
terénní odlehčovací služba
raná péče
sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi
sociálně terapeutické dílny
azylové domy 7-14 lůžek
azylové domy 15-30 lůžek
terénní programy návykové látky
týdenní stacionáře
sociální rehabilitace
krizová pomoc
domov pro osoby se zdravotním postižením
sociálně aktivizační služba pro seniory

0 bodů

10 bodů

Je-li počet
klientů/rodin na 1
pracovníka přímé
péče max:

Je-li počet
klientů/rodin na 1
pracovníka přímé
péče min:

1,1
2
7,5
20
5,5
300 klientů/rok
0,9
4,9
2,4
20
10 rodin
4,4
4
7,5
149
1,43
0,99
50,2
1,29
7,99

1,2
2,1
7,6
21
5,6
301 klientů/rok
1
5
2,5
20,1
11 rodin
4,5
4,1
7,6
150
1,44
1,00
50,3
1,3
8

(U případných dalších služeb budou analogicky využity údaje z projektu "Evaluace poskytování
sociálních služeb v Moravskoslezském kraji")
Způsob výpočtu:
Počet uživatelů soc. služby: počtem pracovníků přímé péče
Počet uživatelů:
Roční počet uživatelů soc. služby se počítá za celý rok přecházející roku podání žádosti. V případě
výrazné změny počtu uživatelů se počítá dvojnásobek počtu klientů za pololetí roku, v kterém se
žádost podává. V případě větší působnosti poskytovatele musí počet uváděných uživatelů
korespondovat s oblastí, za kterou jsou uváděny přepočtené personální a provozní náklady.
U pobytových zařízení, týdenních a denních stacionářů, azylových domů, nocleháren a zařízení, kde
zjevně jsou klienti celý den (soc. terapeutické dílny) se počítá kapacita uváděná v registru soc. služeb
u MPSV, u odborných poradenských služeb, terénních programů návykových látek a krizové pomoci
se počítá roční počet uživatelů, u vyjmenovaných služeb (SAS pro rodiny s dětmi) se počítá průměrný
měsíční počet klientů, u ostatních služeb se počítá průměrný denní počet klientů.
Počet pracovníků přímé péče
U zaměstnanců na pracovní poměr se počítá přepočtený počet úvazků. Počet hodin odpracovaných
v rámci dohod se rozdělí na dohody na práce v rámci přímé péče a dohody obslužných činností.
Hodiny na úseku přímé péče se přepočtou číslem ročního úvazku hodin 2160 (180 x 12).
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2. Výše oprávněných provozních nákladů
Druh sociální služby








azylový dům
denní stacionář
chráněné bydlení
nízkoprahové denní centrum
nízkoprahové zařízení pro děti
noclehárna
odborné sociální poradenství











odlehčovací služba pobytová
odlehčovací služba terénní/ambulantní
osobní asistence
pečovatelská služba
podpora samostatného bydlení
raná péče
sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně-terapeutické dílny
sociální rehabilitace osob se zdravotním, mentálním,
kombinovaným postižením, chronickým duševním
onemocněním
terénní programy
týdenní stacionář pro osoby s chronickým duševním
onemocněním, mentálním postižením
krizová pomoc
domov pro osoby se zdravotním postižením
sociálně-aktivizační služby pro seniory







0 bodů

10 bodů

Je-li výše daného
koeficientu větší
než:

Je-li výše daného
koeficientu rovna
nebo menší než:

218 OPN-lr
688 OPN-ur
428 OPN-lr
775 OPN-ur
763 OPN-ur
805 OPN-ur

218 OPN-lr
688 OPN-ur
428 OPN-lr
775 OPN-ur
763 OPN-ur
805 OPN-ur

865 OPN-ur
538 OPN-ur
688 OPN-lr
688 OPN-ur
688 OPN-ur
735 OPN-ur
688 OPN-ur
743 OPN-ur
742 OPN-ur

865 OPN-ur
538 OPN-ur
688 OPN-lr
688 OPN-ur
688 OPN-ur
735 OPN-ur
688 OPN-ur
743 OPN-ur
742 OPN-ur

688 OPN-ur
723 OPN-ur

688 OPN-ur
723 OPN-ur

600 OPN-lr
688 OPN-ur
692 OPN-lr
688 OPN-ur

600 OPN-lr
688 OPN-ur
692 OPN-lr
688 OPN-ur

(OPN-lr oprávněné provozní náklady/lůžko/rok v tis.Kč
OPN-ur oprávněné provozní náklady/úvazek/rok v tis.Kč)
Způsob výpočtu:
Předpokládané oprávněné provozní náklady v roce podání žádosti děleno počtem úvazků přímé péče
(včetně dohod) (ur) nebo počtem lůžek (lr) u pobytových zařízení.
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3. Průměrná výše úhrady od uživatelů

Druh sociální služby












osobní asistence
pečovatelská služba
podpora samostatného bydlení
odlehčovací služby terénní
odlehčovací služby ambulantní
odlehčovací služby pobytové
centrum denních služeb
denní stacionář
týdenní stacionář
chráněné bydlení
domov pro osoby se zdravotním
postižením

0 bodů

10 bodů

Je-li průměrná výše
úhrady menší nebo
rovna:

Je-li průměrná výše
úhrady rovna nebo vyšší
než

90 Kč/hod
90 Kč/hod
50 Kč/hod
90 Kč/hod
50 Kč/hod
10.000 Kč/měsíc
50 Kč/hod
50 Kč/hod
7.000 Kč/měsíc
4.000 Kč/měsíc

91Kč/hod
91Kč/hod
51Kč/hod
91Kč/hod
51Kč/hod
10.001 Kč/měsíc
51 Kč/hod
51Kč/hod
7.001 Kč/měsíc
4.001 Kč/měsíc

1.600 Kč/měsíc

1.601 Kč/měsíc

(U soc. služeb bez úhrady dle zákona o sociálních službách se automaticky započítává 10 bodů.)

4. Podíl občanů Nového Jičína na využívané službě





0 – 24%
25 – 49%
50 – 74%
75 – 100%

Počet bodů:
0
5
10
15

5. Plovoucí kritéria
Počet bodů:






potřebnost sociální služby včetně důsledků nepodpoření služby
pro klienta
potřebnost sociální služby včetně důsledků nepodpoření pro síť
soc. služeb ve městě
plnění zadavatelské role obce (zohlednění postupného
přibližování k příslušnému % oprávněné provozní ztráty (terénní
služby 20%, ambulantní 25%, pobytové 30%), srovnání s výši
dotace z rozpočtu města v uplynulém období (snížení rizika
dotace z kapitoly 313) a podíl města na dotaci z kap. 313
soulad s cílem vyhlášeného programu, přínos realizace projektu
pro Město Nový Jičín

0-20
0-20

0-100

0-20

(Počet bodů se vypočte jako průměr bodování přítomných členů SoK, přičemž se škrtne u každého
hlasování jeden nejnižší a jeden nejvyšší počet přidělených bodů.)
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Určení výše dotace (% uspokojení požadavku na financování uznatelných nákladů):
186-205 bodů
166-185 bodů
146-165 bodů
126-145 bodů
106-125 bodů
86-105 bodů
66-85 bodů
46-65 bodů
45 a méně bodů

100% uspokojení požadavku na financování
95 % uspokojení požadavku na financování
90 % uspokojení požadavku na financování
85 % uspokojení požadavku na financování
80 % uspokojení požadavku na financování
75 % uspokojení požadavku na financování
70 % uspokojení požadavku na financování
65 % uspokojení požadavku na financování
0 % uspokojení požadavku

1. Výše dotace bude stanovena dle dosaženého bodového hodnocení a případně
poměrově u všech žadatelů snížena s ohledem na skutečný objem finančních
prostředků stanovených v tomto Programu.
2. Výše dotace nesmí přesáhnout částku uvedenou v žádosti.
3. Maximální výše poskytnuté dotace u tohoto Podprogramu je 900.000 Kč.
4. Částka výpočtu bude zaokrouhlována na stokoruny dolů.

