Розділ 08 06 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2795
Добровільний бюджетний трансферт
Господарський

п л а н (Самостійна одиниця з власним бухгалтерським обліком з
надання субсидій)

План діяльності – Пояснення – Паспорт програми
Пояснення до програми субсидій № 1:
Громадська діяльність у соціальній сфері, включаючи роботу у госпісах
IPR-№ 543 – Сприяння розвитку громадянського суспільства
1. Відповідальні фахові та оперативні адміністративні структури
Гессенське міністерство соціального захисту та інтеграції, адміністрація округу Дармштадт
2. Нормативно-правова база або інша основа
Добровільні бюджетні трансферти за Законом про бюджет.
Фахові принципи та принципи надання субсидій щодо підтримки заходів з підвищення
кваліфікації та координації громадської та безоплатної діяльності у соціальній сфері від 19
жовтня 2002 р. (Податковий принцип стор. 4589).
Директиви з підтримки добровільного соціального року в Гессені від 07.12.2009, Податкове
правило 50/2009, стор. 2934.
3. Опис програми субсидій та діяльності
3.1. Опис програми субсидій
А. Центри надання адміністративних послуг, сприяння заходам з підвищення кваліфікації та
координації громадської та безоплатної діяльності у соціальній сфері, робота у госпісах та
початкове фінансування госпісних об’єднань зі слабким фінансовим станом. Сприяння
палліативній роботі з дітьми, включаючи стартове фінансування. До цього належить
проведення спеціалізованих конференцій, заходів, а також складання документів та
матеріалів для роботи з громадськістю.
Б. Молоді люди, які закінчують у Гессені рік добровільної соціальної роботи, отримують
максимальне фінансування у розмірі 50 євро на місяць, якщо не надається іншого
фінансування з боку землі. Отримувачами є власники або їхні установи. Педагогічне
супроводження та керівництво молодими людьми у віці 15-18 років, які беруть участь у
добровільному соціальному році, може отримати додаткове фінансування.
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
Діяльність відповідає опису програми
4. Зв’язок з політичними цілями
Підсилення активного громадянського суспільства, сприяння добровільній відповідальності
на безоплатній основі та створення довіри між поколіннями.
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5.Отримувач (Реципієнт)
Комунальні та приватні власники, які створюють центри прийому, а також надають заходи з
підвищення кваліфікації та координації у сфері громадянської та безоплатної діяльності
(наприклад, агентства добровольців або товариства людей похилого віку).
Визнані носії добровільного соціального року, ініціативи з покращення супроводження
людей, які вмирають, або інших.
6. Кількісні та якісні показники
Одиниця

План
2016

План
2015

Факт
2014

Факт
2013

Факт
2012

6.1 Числовий вимір / кількість
Кількість ухвалених заяв на кількість
фінансування

140

140

132

155

203

6.2 Показники успішності (результативність послуг)
6.2.1 Підсилення громадської активності у Гессені шляхом підвищення кваліфікації та
координації
Кількість учасників заходів з відсотки
0,30
0,30
0,4
0,3
0,3
підвищення кваліфікації по
відношенню
до
кількості
громадян Гессену (до 14 р.),
які працюють на безоплатній
основі
Учасники
добровільного кількість
6 200
6 000
6 153
5 805
4 885
соціального року
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1 Мінімальні адміністративні витрати та ефективне використанні бюджетних коштів
Середньозважені
євро
2,80
4,00
2,3
4,10
адміністративні витрати на 100
євро субсидії

3,4
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7. Наданий обсяг коштів/ бюджетні асигнування
Новий
наданий
обсяг
коштів
2 750 000

Разом
з них:
Кошти землі
Інші доходи
Надходження з коштів ЄС
Надходження з коштів
федерація
Надходження від інших
осіб

2016

БА
2017

1 800 000 950 000

БА
2018

БА
2019

БА
2020 і
далі

-

-

-

2 750 000 1 800 000
-

950 000
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8. Особливі регулювання програми; зауваження про надання коштів
8.1 Оприлюднення можуть надаватися безоплатно.
8.2 Повернення фінансування підвищує повноваження на бюджетні асигнування.
8.3 Доходи підвищують повноваження на бюджетні асигнування.
8.4 Не використані бюджетні асигнування попереднього року, які не були заплановані на
поточний бюджетний рік, підвищують обсяг надання бюджетних коштів.
8.5 Програма субсидій може перехресно покриватися з програмою субсидій 56 Суспільна
робота.
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