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MIMOŘÁDNÉ ODMĚNY PRO PRACOVNÍKY SOC. SLUŽEB

KDO může žádat?
· registrovaní poskytovatelé sociálních služeb s výjimkou těch, které byly pozastaveny usnesením vlády č.

207 ze dne 13. 3. 2020 a č. 239 ze dne 16. 3. 2020)

NA CO lze získat podporu?
· úhradu mimořádných odměn ke mzdě a platu za práci ve ztíženém pracovním prostředí v souvislosti

s šířením nákazy COVID_19

KDY lze žádat?
· Předkládání žádostí o dotaci v období 27. 5. – 12. 6. 2020

KOLIK lze získat?
· V sociálních službách, kde byla prokazatelně zjištěna nákaza koronaviru nebo byla uvalena karanténa:

Ø 235,- Kč hrubé mzdy za hodinu práce + odvody pro pečovatelské pracovníky
Ø 115,- Kč hrubé mzdy za hodnu práce + odvody pro ostatní pracovníky (např. kuchaři, uklízeči, apod.)

· V sociálních službách, kde nebyla zjištěna nákaza koronaviru a nebyla uvalena karanténa

Ø 59,- Kč hrubé mzdy za hodinu práce + odvody pro všechny zaměstnance bez ohledu na jejich pracovní
zařazení

Konkrétní výše hodinové sazby odměny se od uvedených sazeb může lišit v rozmezí +/- 10 %

JAKÉ podmínky musí projekt splňovat?
· období uznatelnosti nákladů v období 13. 3. – 31. 5. 2020
· maximální termín pro vyplacení odměny zaměstnanci je stanoven do 30 pracovních dní ode dne obdržení

dotace na účet poskytovatele
· nelze žádat na odměny pro zdravotnický personál dle § 36 zákona o sociálních službách
· sociální služby pozastavené usnesením vlády č. 207 ze dne 13. 3. 2020 a č. 239 ze dne 16. 3. 2020 – centra

denních služeb, denní stacionáře, týdenní stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, sociálně terapeutické dílny) – tyto sociální služby jsou z podpory vyloučeny

· pokud poskytovatel sociální služby obdržel jiné veřejné finanční prostředky na mimořádné odměny
(např. ANTIVIRUS, OP Z, dotace kraje či obce, příspěvek zřizovatele, apod.), dojde k odečtení této částky
od požadované dotace od MPSV.

· finanční vypořádání dotace musí být předloženo na MPSV do 15. 2. 2021

NA KOHO je možné se obrátit?

Mgr. Ondřej Stolar . stolar@renards.cz . 731 656 847

Ing. Lenka Slámová . slamova@renards.cz . 739 127 824
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