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Věděli jste že…
…poskytovatelé sociálních služeb mají nárok na peníze 
z veřejných rozpočtů ve výši cca 60% svých nákladů?

  Zbylé prostředky na úhradu činnosti, kterou lidem stát garantuje, si musí organizace sehnat samy 
v rozpočtech obcí, fondech a od soukromých donátorů. 

  Dle § 105 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách obce nemají povinnost, ale pouze možnost 
přispívat na výkon sociálních služeb na svém území.

  Obce však zpravidla přispívají poskytovatelům služeb na výkony pro své občany.
  Forma, termín a podmínky financování stanovují obce, proto je systém v každé obci odlišný.
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Stanovisko hnutí Zlín 21
Doporučujeme, aby dotace pro poskytovatele 
sociálních služeb byly vyhlašovány v průběhu 
podzimu. 

Doporučujeme, aby finanční prostředky byly 
poskytovatelům vypláceny ihned na začátku 
roku – naučit se to můžeme v mnohých městech. 

Názor:
Město Zlín dlouhodobě vyplácí dotace poskytovatelům služeb až ve druhém čtvrtletí. 
Jiná města to umí rychleji, a tím poskytovatelům služeb na svém území významně 
usnadňují fungování.  

*)  subjektivitou v hodnocení je myšleno, že o příjmu dotace rozhoduje bodovým hodnocením skupina osob, zpravidla členové sociální komise. Je-li hodnocení nesubjektivní, 
znamená to, že finanční zdroje jsou rozdělovány dle jasných pravidel a poskytovatelé si mohou své příspěvky vypočítat. 
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