
 

 

 

 

 
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR 
Vančurova 2904, 390 01 Tábor • IČ: 60445831 • DIČ: CZ60445831  
e-mail: apsscr@apsscr.cz • www.apsscr.cz 
tel./fax: 381 213 332 • datová schránka: 6c63cgd 

POZVÁNKA NA ODBORNÝ SEMINÁŘ 

Financování sociálních služeb 
který se koná 

13. listopadu 2019 
od 9.00 do 15.30 hodin, prezence účastníků od 8.45 hodin 

Sociální služby Praha 9, z. ú. 
Hejnická 538, 190 00 Praha 9 - Střížkov 

Akreditovaným seminářem v rozsahu 8 hodin bude provázet 

Ing. Pavel Bráborec, MBA 
Kurz pro vás realizujeme z projektu Sociální služby odborně v rámci výzvy 03_17_071 

se zaměřením na podporu procesů ve službách a podporu procesů rozvoje sociální práce 
Kurz nabízí praktické návody a postupy, jak se vypořádat s problematikou vícezdrojového 

financování i jak správně pracovat se základním nástrojem současného modelu financování  
sociálních služeb a to vyrovnávací platbou. Dále kurz nabídne příklady dobré i špatné praxe 

z oblasti financování sociálních služeb 
 Obsah semináře:  

 Popis a definice vícezdrojového financování. Identifikace jednotlivých finančních zdrojů 
sociálních služeb z hlediska jejich významu. Bližší popis a charakteristika jednotlivých 
finančních zdrojů. Sestavování finančního plánu (rozpočtu) sociální služby v podmínkách 
vícezdrojového financování. 

 Evropská pravidla pro posuzování veřejné podpory. Co je a co není veřejnou podporou. 
Veřejná podpora v každodenním životě sociálních služeb. Veřejné a soukromé finanční 
zdroje. Sociální služby jako služby obecného hospodářského zájmu. Krajské pověření 
k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu a proces zařazení sociální služby do 
krajské sítě sociálních služeb. 

 Vyrovnávací platba jako základní nástroj pro financování sociálních služeb. Definice a popis 
veřejné platby. Kalkulační vzorce a jejich typy. Definice normativů kalkulačních vzorců. Míra 
spoluúčasti poskytovatele na provozním financování. Pravidla pro stanovení nadměrného 
vyrovnání (překompenzace). Kalkulace přiměřeného zisku a jeho použití. Základní principy 
sestavování finančního plánu (rozpočtu) sociální služby. 

Cílová skupina:  
 sociální pracovník  

Cena: 

 ZDARMA – hrazeno rámci projektu  

 (budete vyzváni k doložení dokumentů Veřejné podpory) 

Název projektu: Sociální služby odborně, reg. číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007696 
 

 
 

 Kontakt: Markéta Běhounová mobil: +420  720 132 096, e-mail: asistentka@apsscr.cz 


