STRUČNÝ MANUÁL PRO PRÁCI S APLIKACÍ DOTACE OSS MMP
Každá organizace má své přihlašovací údaje. Pro přidělení či změnu hesla, či jakýchkoliv
obtížích s vyplněním, kontaktujte: Mgr. Lukáš Mařan, Odbor sociálních služeb MMP
tel.: 378 033 356, e-mail: maranl@plzen.eu
Aplikace je zde: https://dotacesocmon.plzen.eu/

Vyplnění Žádosti o dotaci
Po přihlášení doporučujeme zkontrolovat a aktualizovat údaje v sekci Poskytovatel
(veškeré údaje by měly být aktuální a správné).

V sekci Poskytovatel byla v návaznosti na novelu zákona č. 250/2000 Sb., přidána
jedna tabulka, věnujte jí pozornost.
Přehled majetkových vztahů - identifikace:
a) osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení:
b) osob s podílem v této právnické osobě:
c) osob, v nichž má přímý podíl, a výši tohoto podílu:
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V části služby, jsou veškeré údaje o poskytovaných sociálních službách, na které
Žadatel žádá poskytnutí dotace – údaje aktualizujte, dle skutečnosti a v souladu s
vydanou registrací na poskytování sociální služby.

Značkou + přidáte řádek – můžete přidat novou sociální službu.
Pokud chcete upravovat údaje, tak následujícím způsobem:
• levým tlačítkem na myši označit řádek, který chcete editovat
• použijete dole tužku – Editovat vybraný řádek
• provedete požadované úpravy
• uložíte
Mazat vybrané řádky nedoporučujeme, dojde k odmazání celé historie, která s danou
sociální službou souvisela.

Poté, co byly aktualizovány údaje v Poskytovateli, přejděte k vyplnění samotné žádosti,
a to v sekci Dotace.
Automaticky se Vám objeví Žádost o dotaci na daný rok+ název Žadatele a přetažené
údaje o poskytovateli.
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Abyste mohli dále pokračovat, je nutné zaškrtnout přílohy – následně se Vám objeví v
červené liště a Vy můžete přejít k vyplňování za jednotlivé sociální služby:

Práci průběžně ukládejte!!!!! Vyplňování celé žádosti věnujte zvýšenou
pozornost. Nákladové položky v rozpočtu jsou pouze vzorem, můžete si je libovolně
upravovat dle potřeby. Při vyplňování rozpočtu můžete přidat řádek a řádek i následně
odstranit. Do poznámky uvádějte bližší specifikaci.

3

Odstranit
řádek

Do kolonky Odůvodnění žádosti včetně zdůvodnění navýšení požadavku oproti
minulému rok je nutné uvést řádně odůvodnění, předkládání žádosti o dotaci.

Zdroje financování – zde neuvádějte požadovanou dotaci od OSS MMP.

Před odesláním nezapomeňte vypsat dokládané povinné přílohy:

Poté, co budete mít Žádost kompletně vyplněnou, vytištěnou a podepsanou
statutárním zástupcem, dejte Odeslat – v ten moment se Žádost uzavře a
nelze jí již jakkoliv měnit.
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Pokyny k vyplnění Závěrečné zprávy
Závěrečná zpráva se zpracovává v aplikaci Dotace OSS MMP. Následně je nutné ji
vytisknout, nechat podepsat statutárním zástupcem, doplnit o přílohy definované
smlouvou a odevzdat v termínu uvedeném ve smlouvě na Odbor sociálních služeb
MMP, Martinská 2, Plzeň či do podatelny MMP, Škroupova 5, Plzeň.
V aplikaci zvolte kolonku Vyúčtování, vyberte sociální službu a začněte s vyplňováním.
Staré vyúčtování najdete v archiv.

tab. T1 BLIŽŠÍ CHARAKTERISTIKA PRO UŽIVATELE
Napište veřejně dostupné informace pro potenciální uživatele.
tab. C2 KAPACITA A VÝKON
Pro lepší porovnatelnost je nezbytné zpřesnit vykazování výkonu u jednotlivých druhů
služeb jednotlivými poskytovateli a pro toto monitorování používat jednotnou definici
pojmů. Z hlediska uživatele jsou individuálně čerpanými výkonovými
jednotkami:
Kontakt – záměrná a sdílená interakce (osobní rozhovor, telefonický rozhovor, email) mezi klientem a sociálním pracovníkem v délce cca 10 minut (např. získání
informace
o službě, rozhovor o situaci klienta, atd.). Pokud kontakt trvá do 15 minut, vykazuje se
1 kontakt. Pokud kontakt trvá déle než 15 minut, vykazují se 2 kontakty.
Intervence – cca 30 minutový osobní rozhovor, popřípadě zpracování dotazu,
zaslaného do ePoradny, o vážných problémech klienta. Pokud intervence trvá do 45
minut, vykazuje se 1 intervence. Pokud intervence trvá déle než 45 minut, vykazují
se 2 intervence.
Při překročení času u kontaktu či intervence lze započítat jejich větší počet tak, aby
odpovídal rozsahu individuální práce pracovníka v přímé péči.
Individuální klientohodina – používá se pro vyjádření výkonu individuální práce
s klientem v rozsahu cca 45 - 60 minut zejména ve službách: osobní asistence,
pečovatelská služba, průvodcovské a předčitatelské služby a odlehčovací služby.
Skupinově čerpané výkonové jednotky jsou:
Skupinová klientohodina - specifická (má stanoven jasný obsah a cíl) práce s více
klienty v rozsahu cca 60 minut. Tuto jednotku používáme u takových ambulantních
(stacionárních) služeb, kdy se pracuje s více klienty najednou. Např. se může jednat o
různé vzdělávací, sociálně terapeutické nebo obdobné aktivity. Skupinová
klientohodina může být použita zejména u služeb: denní stacionář, kontaktní centrum,
nízkoprahové denní centrum a nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.
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Klientoden - specifická práce s více klienty v rozsahu cca 6 - 8 hodin. Její rozsah se
vyjadřuje v hodinách. Použití je obdobné jako u klientohodiny. Jednotka je vhodná
zejména pro různé aktivity zážitkové pedagogiky.
Lůžkoden – používá se pouze u služeb, které poskytují klientovi bydlení - pobyt
klienta v zařízení v délce 24 hodin nebo alespoň přenocování.
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JEDNOTKA VÝKONU
108/2006

název služby

jednotka výkonu
individuální

jednotka výkonu
skupinová

§ 37

odborné sociální poradenství

kontakt / intervence

služby sociální péče

xxx

§ 39

osobní asistence

klientohodina

§ 40

pečovatelská služba

klientohodina

§ 41

tísňová péče

kontakt / intervence

§ 42

průvodcovské a předčitatelské
služby

klientohodina

§ 43

podpora samostatného bydlení

kontakt / intervence

§ 44

odlehčovací služby

klientohodina/lůžkoden

§ 45

centra denních služeb

klientohodina

§ 46

denní stacionáře

klientohodina

§ 47

týdenní stacionáře

lůžkoden

§ 48

domovy pro osoby se zdravotním
postižením

lůžkoden

§ 49

domovy pro seniory

lůžkoden

§ 50

domovy se zvláštním režimem

lůžkoden

§ 51

chráněné bydlení

lůžkoden

§ 52

soc. sl. poskytované ve zdrav. zař.
ústavní péče

lůžkoden

Pozn.

xxx

služby sociální prevence

xxx

§ 54

raná péče

kontakt /
intervence/klientohodina

§ 55

telefonická krizová pomoc

kontakt / intervence

§ 56

tlumočnické služby

kontakt /
intervence/klientohodina

§ 57

azylové domy

lůžkoden

§ 58

domy na půl cesty

lůžkoden

§ 59

kontaktní centra

kontakt / intervence

§ 60

krizová pomoc

kontakt / intervence

§ 60a

intervenční centra

kontakt/intervence

lůžkoden

§ 61

nízkoprahová denní centra

kontakt / intervence

klientohodina/klientoden

§ 62

nízkoprahová zařízení pro děti a
mládež

kontakt / intervence

klientohodina/klientoden

§ 63

noclehárny

§ 64

služby následné péče

kontakt/intervence

§ 65

soc. aktiv. služby pro rodiny s dětmi

kontakt /
intervence/klientohodina

nereg.

xxx

klientohodina/klientoden

lůžkoden
lůžkoden
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soc. aktiv. služby pro sen. a os. se
zdrav. postižením

kontakt /
intervence/klientohodina

§ 67

sociálně terapeutické dílny

intervence/klientohodina

§ 68

terapeutické komunity

§ 69

terénní programy

kontakt / intervence

§ 70

sociální rehabilitace

intervence/klientohodina

INDIVIDUÁL
NÍ
VÝKONOVÉ
JEDNOTKY

§ 66

lůžkoden

lůžkoden

Kontakt - rozhovor s klientem v délce cca 10 minut
Intervence - rozhovor nebo jiná práce s klientem v délce cca 30 minut
Individuální klientohodina - práce s klientem v rozsahu cca 60 minut

SKUPINOVÉ
VÝKONOVÉ
JEDNOTKY

Skupinová klientohodina - specifická práce s více klienty v rozsahu cca 60 minut- vyjadřuje se v hodinách
Klientoden - specifická práce s více klienty v rozsahu 6 - 8 hodin - vyjadřuje se v hodinách
Lůžkoden - pouze pro služby poskytující klientovi bydlení - pobyt klienta v zařízení v délce 24 hodin či
přenocování
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