Jak fungují sociální služby…
Co je
sociální služba?
Zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
určená pomoc a podpora lidem v nepříznivé sociální
situaci s cílem sociálního začlenění nebo prevence
sociálního vyloučení
Garance kvality, bezpečí a profesionality povinnou
registrací, zákonem určeným stupněm dosaženého
vzdělání pracovníků, inspekcí kvality (hlídá
dodržování stanovených standardů kvality služby)
Poskytována zdarma i za úhradu klientů
(dané zákonem)

Kdo sociální
služby poskytuje?

Kdo sociální
služby financuje?

NEZISKOVÉ,
CÍRKEVNÍ ORGANIZACE

VEŘEJNÉ ZDROJE
Stát, kraj, obec
(formou dotace z rozpočtu; podmínkou
krajské dotace je začlenění do tzv. krajské
sítě sociálních služeb)

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
(obce, kraje, státu)
SOUKROMÉ SUBJEKTY
(a. s., s. r. o. apod.)
FYZICKÉ OSOBY

Evropské projekty

SOUKROMÉ ZDROJE
Uživatelé (limity dané zákonem
č. 108/2006 Sb. a úhradovou vyhláškou
č. 505/2006)
Soukromé subjekty (nadace, nadační
fondy, podnikatelé – sponzoring, veřejné
sbírky a dary fyzických osob)
Vlastní tržní tzv. doplňková činnost
(povinnost vrátit vlastní zisk sociální
služby zpět do činnosti)

ZÁKONNÁ POVINNOST OBCE dle § 35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích: Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84,
85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady
a s místními zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro
uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy
a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

Jak může obec pomoci těm, kteří to potřebují?
SPOLUFINANCOVAT SLUŽBY
Z ROZPOČTU

Mnoho lidí se ocitne
v nepříznivé životní
situaci a neumí si s ní
poradit.
Naše pomoc může
mít různé podoby,
záleží na možnostech
a ochotě členů
konkrétní komunity.
Obce nesou
spoluodpovědnost
za systém sociálních
služeb poskytovaných
v jejich území.
Pečujeme o své blízké,
sousedy a obyvatele
regionu.

Příspěvek od obce a spoluúčast
klientů nikdy nepokryje skutečné
náklady a organizace musí
hledat ještě jiné zdroje.
Finanční příspěvek věnujte
přímo sociální službě nebo např.
prostřednictvím existujícího
Sociálního fondu a požadujte
doložení jeho využití a vyúčtování.
VYJEDNAT S MÍSTNÍM
PODNIKATELEM POSKYTNUTÍ
SPONZORSKÉHO DARU
Posílení sociální odpovědnosti
místních firem a podnikatelů
za život v regionu.
Autosalon poskytl výraznou slevu na
nákup auta určeného na dopravu dětí
se zdravotním postižením do školy.

PROPAGOVAT SLUŽBY

POSKYTOVAT DALŠÍ PODPORU

Zdarma výlep na plakátovací plochy,
hlášení rozhlasem, roznos letáků
s nabídkou služeb do schránek,
informování na webové stránky obce.

Obec poskytne své prostory
za zvýhodněné nájemné nebo
zdarma, např. pro bezplatné
právní a dluhové poradenství,
pečovatelskou službu apod.

PODÍLET SE NA PLÁNOVÁNÍ
ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V ÚZEMÍ

Kroužky ve školách jsou zdarma jako
účinná prevence sociálního vyloučení.

Zástupce obce zná potřeby svých
občanů a může je zastupovat
a prosazovat jejich zájmy na
setkání pracovních a řídících
skupin, kam je pravidelně zván.
JEDNAT S KRAJSKÝM ÚŘADEM =
GARANCE FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ Z KRAJSKÉHO
ROZPOČTU
Pro novou službu vyjednat začlenění
do krajské sítě sociálních služeb.

Majitel nemovitostí pronajímá
soukromému dětskému domovu
dům v obci za 1 Kč ročně.

Pro stávající sociální služby vyjednat
navýšení kapacity v krajské síti.

Firma sídlící v obci věnuje každoročně
100 000 Kč na provoz chráněného
bydlení a denního stacionáře.

ZAPOJIT DOBROVOLNÍKY
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Pro děti z rodin, které nemají
peníze, obec uhradí školní obědy
a pomůcky, výlet či tábor.
Pořádání dobročinných koncertů,
včetně zázemí. Z výtěžku, který
obec znásobí, podpoří rodiny,
které mají dítě s handicapem
nebo jsou sociálně potřebné.
Vytvoření tzv. sociální rezervy
nebo fondu v rozpočtu města
na příspěvky pro rodiny s dětmi
i seniory v tíživé situaci na konkrétní
pomůcku, léky, dopravu apod.
Rozvoz obědů seniorům zdarma.
Dotovaná asistovaná
doprava pro seniory a lidi se
zdravotním postižením.

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

