Příloha č. 3 k Metodice ve znění Dodatku č. 1

Způsob kalkulace a rozdělení dotací na výkon sociální práce
pro rok 2016
1. kolo
1. Žadatel požádá o určitou částku dotace, vzorec v exportu z aplikace pro podávání
dotací zkontroluje, zda jsou osobní a provozní náklady v poměru 80:20. Nebudou-li
v tomto poměru, vzorec dílčí částky upraví (celkovou částku nezmění).
2. Vzorec načte hodnoty níže uvedených ukazatelů a v každém ukazateli zvlášť poměří
všechny žadatele v rámci příslušné skupiny (kraj, obec – III, obec – II).

Kraj
Ukazatel
Základ1
Počet příjemců dávek v systému pomoci v hmotné nouzi a příspěvku
na péči
Počet obyvatel v kraji
Počet obcí s rozšířenou působností a počet obcí s pověřeným
obecním úřadem v kraji

Označení Váha
z
40%
h

30%

o

20%

p

10%

Částka „K“ určená pro kraje se rozdělí v poměru 40%z : 30%h : 20%o : 10%p
Výše dotace2
=
(zkraj/Σ zkraj * 40%K) + (hkraj/Σ hkraj * 30%K) + (okraj/Σ okraj * 20%K) + (pkraj/Σ pkraj * 10%K)

Obec - III
Ukazatel
Základ
Počet příjemců dávek hmotné nouze a příspěvku na péči
Podíl obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách
Počet případů za uzavřený předchozí rok (JIS SZSP)
Průměrná dojezdovost (z ORP do jednotlivých obcí)3

Označení Váha
z
35%
h
15%
svl
15%
JIS
30%
d
5%

Částka „O3“ určená pro obce III. typu se rozdělí v poměru 35%z : 15%h : 15%svl : 30%JIS : 5%d

1

V ukazateli se poměřují požadované částky dotace, v nichž jsou promítnuty náklady na zajištění optimálního
počtu sociálních pracovníků sociální práce a výkonu sociální práce žadatelem
2
Výši dotace nelze vypočítat bez znalosti celého datového souboru, jehož struktura je dána počtem žadatelů a
charakteristikou jejich správních obvodů
3
V případě krajských měst, která jsou výhradně sama správním obvodem, a ÚMČ hlavního města Prahy se použije
průměr dojezdovosti Obce - III
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Výše dotace4
=
(zO3/Σ zO3 * 35%O3) + (hO3/Σ hO3 * 15%O3) + (svlO3/Σ svlO3 * 15%O3) + (JISO3/Σ JISO3 * 30%O3) + (dO3/Σ dO3 * 5%O3)

Obec - II
Ukazatel
Základ
Počet příjemců dávek hmotné nouze a příspěvku na péči
Podíl obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách
Počet případů za uzavřený předchozí rok (JIS SZSP)

Označení
z
h
svl
JIS

Váha
35%
20%
20%
25%

Částka „O2“ určená pro obce II. typu se rozdělí v poměru 35%z : 20%h : 20%svl : 25%JIS
Výše dotace5
=
(zO2/Σ zO2 * 35%O2) + (hO2/Σ hO2 * 20%O2) + (svlO2/Σ svlO2 * 20%O2) + (JISO2/Σ JISO2 * 25%O2)

2. kolo (dofinancování)
1. Dosahuje-li částka vrácených finančních prostředků nejvýše 1% celkové částky
rozdělované v roce 2016, rozdělí tyto prostředky dotační komise MPSV na návrh věcně
příslušného odboru dle posouzení žádostí o dofinancování se zvláštním zřetelem na
konkrétní situaci ve správním obvodu žadatele. Nejnižší přidělená částka je 100.000 Kč.
2. Dosahuje-li částka vrácených finančních prostředků více než 1% celkové částky
rozdělované dotace v roce 2016, nejprve jsou finanční prostředky přiděleny žadatelům,
jejichž příspěvek z tohoto dotačního titulu v roce 2016 byl nižší než v roce
předcházejícím, a to maximálně do výše tohoto rozdílu. Je-li souhrnný požadavek na
dofinancování žadatelů uvedených ve větě druhé vyšší, než částka pro účely
dofinancování vyhrazená, jsou požadavky jednotlivých žadatelů uspokojeny poměrně
dle rozdílů částek příspěvku v roce 2015 a 2016 (čím větší rozdíl částek, tím vyšší
přidělená částka).
3. Je-li splněna podmínka věty první odstavce 2, finanční prostředky určené pro
dofinancování přesahují částku potřebnou k pokrytí součtu rozdílů částek dotací
jednotlivých žadatelů v roce 2016 a v roce předcházejícím, rozdělí se tento přebytek
žadatelům, jejichž dotace v roce 2016 byla stejná nebo vyšší než v roce 2015, poměrně
podle rozdílu částky požadované v roce 2016 a částky v tomto roce skutečně přiznané.
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Viz poznámka 2
Viz poznámka 2
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