
Priorita  IV. - Udržení transparentního systému financování sociálních služeb z 

rozpočtu MB a udržení metody KPSS 

 

 
 
 
 

 

Opatření IV. 1.: Udržení aktualizace transparentního systému rozdělování finančních prostředků.  

Popis a zdůvodnění 

 
V současné době poskytuje město Mladá Boleslav finanční prostředky na sociální 
služby prostřednictvím dotací a grantů, vyplácených z kapitoly 11. Odboru sociálních 
věcí, z položky „Neinvestiční transfery občanským sdružením“. Tento dotační systém 
má přesně dané náležitosti, podrobně popsané ve Finanční analýze. Poskytovatel 
sociální služby podá na odbor sociálních věcí (popř. odbor školství, mládeže a 
tělovýchovy) žádost, kterou projedná příslušná komise rady města. S vyjádřením 
komise pokračuje žádost ke konečnému rozhodnutí na jednání rady nebo 
zastupitelstva, v závislosti na výši rozdělovaných finančních prostředků.  
V některých případech je poskytnutí finančního příspěvku konkrétnímu poskytovateli 
sociální služby zahrnuto jako samostatná položka v kapitole  č.11.  rozpočtu města.  
Celý proces přidělování finančních prostředků formou dotace má pevně daná pravidla 
navozující transparentnost celého systému, což je třeba i nadále udržet. Klíčovým 
nedostatkem je však absence taxonomicky daných kritérií, dle kterých by bylo jasné 
kdo, proč a v jaké míře byl z prostředků města podpořen. Vznik striktně vymezeného 
klíče k  vyhodnocení žádostí o dotaci zajistí komplexní transparentnost systému 
přidělování finančních prostředků v celé jeho šíři. 
 

 

 

• Sestavení pracovní skupiny ze zástupců poskytovatelů sociálních služeb a 
zástupců města. 

• Vytvoření taxonomicky definovaných kritérií, potřebných k  odsouhlasení 
dotace. 

• Předložení návrhů konkrétních kritérií vedení města.  
 

Cílová skupina 

 
Široká veřejnost, občané města Mladá Boleslav, poskytovatelé sociálních služeb a 
odborná veřejnost. 
 

Výstup = co bude výsledkem 

 

• Záznam z jednání pracovní skupiny. 

• Návrh konkrétních kritérií k přidělování finančních prostředků. 

Dopad na cílovou skupinu  

 
Zajištění dostupnosti sociálních služeb. 
 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

 

Realizátoři Statutární město Mladá Boleslav 

Partneři Poskytovatelé sociálních služeb. 

Harmonogram 
Sestavení týmu do konce června roku 2014  
Uspořádání 2 setkání týmu do konce roku 2014. 

Předpokládané finanční 

náklady 

Osobní náklady koordinátora. 
Provozní náklady na setkání týmů. 

Možné zdroje financování Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav 



Priorita  IV. -  Udržení transparentního systému financování sociálních služeb 

z rozpočtu MB a udržení metody KPSS 

 

 
 
 

 

Opatření IV. 2.:   Hledání možností víceletého financování. 

Popis a zdůvodnění 

 
Každý poskytovatel sociálních služeb, aby odváděl kvalitní práci, potřebuje mít stabilní  
zázemí a kvalifikované personální obsazení. Těchto dvou stěžejních aspektů dosáhne 
díky jasně deklarované a dlouhodobé finanční podpoře, která zajistí kvalitní provoz 
služby. Je velmi obtížné poskytovat jakékoli služby, pokud se neví, zda bude služba 
finančně udržitelná i v příštím hospodářském období. Analýzy poskytovatelů i finanční 
analýza poukazují na problém financování sociálních služeb v dlouhodobém horizontu 
a vyzývají k hledání možností jak zajistit víceleté financování sociálních služeb. Víceleté 
financování by zajistilo poskytovatelům sociálních služeb ve městě Mladá Boleslav 
perspektivu jejich činnosti, schopnost plánovat zvyšování kvality služeb a jejich rozvoj 
v případě doložené potřeby. Možností jak nastartovat vyjednávání a hledání způsobů 
jak víceleté financování sociálních služeb zrealizovat není mnoho, ale je třeba je řádně 
prodiskutovat, zvážit pozitiva i negativa pro všechny zúčastněné - jak pro 
poskytovatele sociálních služeb, tak pro jejich donátory.  
  

Klíčové plánované aktivity 

 

• V rámci pracovního týmu (viz. plánované aktivity opatření 4.1.) zařazení  
diskuze ke koncepci víceletého financování sociálních služeb a jeho možnostem.  

• Získání politické podpory koncepce víceletého financování. 
 

Cílová skupina 

 
Občané města Mladá Boleslav, poskytovatelé sociálních služeb. 
 

Výstup = co bude výsledkem 

 

 

• Seznam členů pracovního týmů 

• Zápis z jednání 
 

Dopad na cílovou skupinu  

 
Zvýšení kontinuity poskytování sociálních služeb. 
 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

 

Realizátoři 

 
Statutární město Mladá Boleslav 
 

Partneři 

 
Poskytovatelé sociálních služeb 
 

Harmonogram 

 
Do listopadu 2014 sestavení týmu, uspořádání minimálně 1 pracovní schůzky, do konce 
roku 2015. 
Leden 2015 - vyjednání politické podpory víceletého financování. 
 

Předpokládané finanční 

náklady 

 
Osobní náklady na koordinátora a režijní náklady pracovních skupin. 
 

Možné zdroje financování Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav 



Priorita  IV. -  Udržení transparentního systému financování sociálních služeb 

z rozpočtu MB a udržení metody KPSS 

 

 
 
 
 
 

 

Opatření IV. 3.:    Rozdělování finančních prostředků v návaznosti na schválené priority 

komunitního plánování sociálních služeb.    

Popis a zdůvodnění 

 
Z komunitního plánování sociálních služeb vzešly priority plně korespondující se 
závěry provedených analýz (a. poskytovatelů sociálních služeb, a uživatelů sociálních 
služeb., finanční analýza, sociodemografická analýza). 
Priority komunitního plánu jasně říkají, které sociální služby je nutné pro potřeby 
občanů města Mladá Boleslav udržet, podpořit či vytvořit. Komunitní plán sociálních 
služeb statutárního města Mladá Boleslav na období 2014 - 2018 bude předložen 
k přijetí radě města. Je třeba, aby vedení města bralo při rozhodování o rozdělování 
finančních prostředků na schválené priority maximální zřetel.  

 

Klíčové plánované aktivity 

 
• Předložení Komunitního plánu sociálních služeb statutárního města Mladá 

Boleslav na období 2014 - 2018  radě města. 

• Přerozdělování finančních prostředků do sektoru sociálních služeb dle závěrů 
komunitního plánování. 

• Návaznost na plánované aktivity v rámci opatření 4.1 a 4.2. 

 

Cílová skupina 

 
Poskytovatelé sociálních a návazných služeb, Magistrát města Mladá Boleslav 
 

Výstup = co bude výsledkem 

 

 

• Schválený plán Radou města 

• Účelově a efektivně vynaložené finanční prostředky dle výstupů komunitního 
plánování sociálních služeb. 
 

Dopad na cílovou skupinu  

 
 
Zajištění dostupnosti sociálních služeb dle skutečné potřebnosti obyvatel města Mladá 
Boleslav 
 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

 

Realizátoři Statutární město Mladá Boleslav 

Partneři Poskytovatelé sociálních služeb 

Harmonogram 

 
Předložení „Komunitního plánu" vedení města v první polovině roku 2014 
Zohlednění výsledků komunitního plánování při sestavování rozpočtu města na rok 
2015. 
 

Předpokládané finanční 

náklady 
Osobní náklady koordinátora 

Možné zdroje financování Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav 



Priorita  IV. -  Udržení transparentního systému financování sociálních služeb 

z rozpočtu MB a udržení metody KPSS 

 

 
 
 
 

 

Opatření IV. 4.:   Udržení kvalitního procesu komunitního plánování sociálních služeb. 

Popis a zdůvodnění 

 
Komunitní plánování nekončí ukončením fáze zpracováním analytických dokumentů a 
diskusemi nad prioritami nebo ukončením projektu Evropské unie, podporující jeho 
vznik, ale naopak bude pokračovat do fáze implementační, která je stejně důležitá jako 
všechny předešlé.  
Bude třeba monitorovat a vyhodnocovat naplňování jednotlivých opatření, 
koordinovat následné aktivity a plánovaná setkání a toto naplnění priorit také vhodně 
prezentovat veřejnosti. Úkoly vyplývající pro město z komunitního plánování by měl 
být pověřen pracovník sociálního odboru znající dobře problematiku komunitního 
plánování sociálních služeb. Komunitní plánování sociálních služeb se musí stát 
nedílnou součástí strategie města na zlepšení života jeho občanů. 
 

Klíčové plánované aktivity 

 

• Pověření pracovníka koordinací komunitního plánování a stanovení náplně 
práce   

• Zajištění setkání pracovních skupin minimálně jednou za rok 

•  Zajištění prezentace výstupů komunitního plánování veřejnosti 

• Jednoročně zpracovaný monitoring – zpráva o naplňování plánu 

• Průběžné zjišťování potřeb 
 

Cílová skupina 

 
Občané města Mladá Boleslav  
 

Výstup = co bude výsledkem 

 

 

• 1 x monitorovací zpráva ročně 

• Zápisy z jednání týmů 

• 2 x ročně zveřejněné výstupy procesu plánování 
 

Dopad na cílovou skupinu  

  
Zajištění dostupnosti sociálních služeb dle skutečné potřebnosti obyvatel města Mladá 
Boleslav 
 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

 

Realizátoři Statutární město Mladá Boleslav 

Partneři Poskytovatelé sociálních a návazných služeb 

Harmonogram 

 
Začátek roku 2015 zpracování monitoringu 
První a druhá polovina roku 2015 zveřejnění výstupů procesu plánování  
 

Předpokládané finanční 

náklady 

 
Osobní náklady na koordinátora plánování, zajištění pracovních skupin, konzultace 
s metodikem procesu plánování 
 

Možné zdroje financování Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav 



Priorita  IV. - Udržení transparentního systému financování sociálních služeb z 

rozpočtu MB a udržení metody KPSS 

 

 
 

 

Opatření IV. 5.:    Podpora odpovědného vypisování veřejných zakázek.   

Popis a zdůvodnění 

 
Podporou odpovědného vypisování veřejných zakázek, je především myšlen 
společensky odpovědný princip, aby mezi podmínkami přidělení veřejné zakázky byl 
zahrnut bod sociální odpovědnosti - tedy  např., že firma zaměstnává uživatele 
sociálních služeb, nebo že sociální služby sama podporuje (materiálně či finančně).  Při 
konečném výběru zhotovitelů veřejných zakázek by tak měl být brán ohled na splnění 
podmínky sociální odpovědnosti a to v dostatečné míře („dostatečné“ např. znamená, 
že nestačí, když firma s tisíci zaměstnanci zaměstnává také jednoho člověka se 
zdravotním postižením. Míra sociální odpovědnosti musí být úměrná velikosti a 
finanční úspěšnosti firmy). Tento aspekt by měl být srozumitelně a jasně vyjádřen, již 
při samotném vypisování veřejné zakázky. 
V některých městech se zahrnutí tohoto principu do přidělování veřejných zakázek 
ukázalo jako velmi dobrá praxe. Důsledkem takovéhoto principu je dosažení vyšší 
společenské odpovědnosti firem, zlepšení zaměstnávání uživatelů sociálních služeb a 
spoluúčast podnikatelské veřejnosti na zajištění dostupnosti sociálních služeb. 
 

Klíčové plánované aktivity 

 

• Zjištění příkladů dobré praxe odpovědného vypisování veřejných zakázek. 

• Vypracování návrhu na zařazení principu sociální odpovědnosti do vypisování 
veřejných zakázek města. 

• Konzultace a komunikace s odpovědnými pracovníky města, kteří mají na 
starosti vypisování veřejných zakázek 

• Schválení principu sociální odpovědnosti při vypisování veřejných zakázek 
vedením města. 

• Realizace vypisování veřejných zakázek se zařazením podmínky sociální 
odpovědnosti. 
 

Cílová skupina Podnikatelská veřejnost, účastníci veřejných zakázek 

Výstup = co bude výsledkem 

 

 

• 5 příkladů dobré praxe 

• Zpracování návrhu vypisování veřejných zakázek – společensky odpovědně 

• Záznam z jednání na téma veřejných zakázek 

• Počet zadaných veřejných zakázek se zařazenou podmínkou sociální 
odpovědnosti vybrané firmy 
 

Dopad na cílovou skupinu  
Zvýšení společenské odpovědnost firem, zlepšení zaměstnávání uživatelů sociálních 
služeb a zlepšení podpory sociálních služeb ze strany podnikatelské veřejnosti. 

 

Finanční a organizační zajištění opatření 

 

Realizátoři Statutární město Mladá Boleslav 

Partneři Zájemci o veřejné zakázky 

Harmonogram 2014 - 2016 

Předpokládané finanční 

náklady 
Osobní náklady koordinátora 

Možné zdroje financování Rozpočet Statutárního města Mladá Boleslav 


