Příloha č. 2 k Příkazu ministryně č. 24/2016
Principy a priority dotačního řízení pro kraje a hlavní město Prahu na podporu
poskytování sociálních služeb v roce 2017

I. Základní principy dotačního řízení
Principy dotačního řízení vycházejí z dlouhodobých priorit resortu v systému
sociálních služeb a dále dokumentací pro poskytování dotací ze státního rozpočtu
krajům a hlavnímu městu Praze, především pak z výzvy k dotačnímu řízení a
Metodiky Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního
rozpočtu krajům a hlavnímu městu Praze (dále jen „Metodika“). Stanovené prioritní
okruhy tím nepopírají základní podmínky pro poskytnutí a stanovení optimálního
návrhu dotace podle výše uvedené metodiky.
Cílem Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) je v rámci dotačního
řízení vyloučení střetu zájmů, zajištění rovného přístupu ke všem poskytovatelům
sociálních služeb bez ohledu na jejich právní formu a výpočet finanční podpory
stanovený jednotným nediskriminujícím způsobem (objektivizovaným výpočtem) pro
všechny poskytovatele sociálních služeb bez ohledu na jejich právní formu (viz část I
metodiky). Tedy zavedení transparentního dotačního systému, který primárně
podporuje ty sociální služby, jež umožňují co nejdelší možné setrvání jejich uživatelů
v domácím prostředí či místní komunitě.
II. Základní priority dotačního řízení
Podpora terénních a ambulantních služeb sociální péče, které umožňují život
uživatelů služeb v jejich přirozeném prostředí
Podpora pobytových služeb sociální péče realizující kroky vedoucí k
deinstitucionalizaci a humanizaci a podpora sociálních služeb vzniklých či
vznikajících v souvislosti s procesem transformace pobytových zařízení
Podpora sociálních služeb určených osobám s duševním onemocněním
Podpora
služeb
pro
osoby
s
poruchami
autistického
spektra,
s neurodegenerativními poruchami (zejm. s Alzheimerovou chorobou,
Parkinsonovou chorobou), s kombinovanými vadami a s onemocněními s nízkou
prevalencí
Podpora zajištění kontinuálního financování
financovaných z individuálních projektů krajů

služeb

sociální

Podpora zásad a principů paliativní péče v sociálních službách

prevence,

Podpora adekvátního personálního zajištění v sociálních službách, zejména
pracovníků v přímé péči (sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách)

III. Závěrečná ustanovení
Tyto principy a priority musí být kraji a hlavním městem Prahou v rámci dotačního
řízení dodrženy. Kraje a hlavní město Praha si mohou v rámci Výzvy pro
poskytovatele sociálních služeb nastavit další specifické priority podpory, které
nebudou v rozporu s Metodikou a budou obsaženy ve Střednědobém plánu rozvoje
sociálních služeb vč. v případném akčním plánu (viz § 95, písm. d) zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění).

