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PREAMBULE
Cílem této metodiky je podpořit implementaci stávajících legislativních předpisů a dalších
významných dokumentů do praxe a to specifikací zásadních postupů, kterými zpracovatelé
doporučují níže uvedené právní předpisy naplňovat v praxi. Metodika dále přispívá k
jednotnému výkladu významu a k implementaci těchto předpisů všemi zúčastněnými
subjekty, které budou přesně znát svou úlohu v systému plánování, rozvoje a financování
sociálních služeb.
Kromě aplikace jednotlivých ustanovení zákonných norem a jejich bližší specifikace
zpracovatelé považují za důležité respektovat a naplňovat základní principy, na kterých je
založena tzv. západní civilizace demokratických společností – individuální svoboda
jednotlivce (např. jeho ekonomická, sociální a environmentální práva), základní konsenzus
klíčových subjektů na směřování společnosti, rovné příležitosti, právo svobodné volby
jednotlivce, respektování základních lidských práv, zachování lidské důstojnosti.
Zpracovatelé této metodiky vycházejí ze stávající legislativy. Metodika je zpracována při
vědomí existence a závaznosti právních a dalších předpisů ČR a EU.1 V této souvislosti je
nezbytné upozornit zejména na pravidla týkající se hospodářské soutěže a veřejné podpory.
Dodržování a naplňování těchto závazných norem není možné zajistit, bez toho aniž by
zadavatel dokázal jednoznačně a prokazatelně definovat síť sociálních služeb a její nezbytné
atributy.
Metodika také respektuje a v mnoha případech podporuje implementaci strategické
dokumentace vzniklé na národní úrovni2. Za klíčový přístup k pomoci lidem v nepříznivé
sociální situaci považuje zpracovatel metodik zejména trvání na základním cíli těchto služeb,
jímž je zajištění co nejvyššího zapojení osob v nepříznivé sociální situaci do „běžného“ života
společnosti.
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Sociální služby je nutné vnímat v kontextu evropské legislativy, tedy jako služby veřejné,
respektive služby obecného hospodářského zájmu. V současné době nelze předjímat
rozhodnutí MPSV (či jiného kompetentního subjektu) o charakteru způsobu naplnění
požadavků legislativy EU, je ale zřejmé, že zadavatelé budou povinni pro zajištění souladu
s pravidly hospodářské soutěže popsat správně předmět této soutěže a transparentně
provést výběr dodavatelů požadovaných sociálních služeb.
„Lze rekapitulovat, že aby financování činnosti poskytovatele sociálních služeb nebylo
kvalifikováno jako veřejná podpora, musejí být naplněny kumulativně následující 4
podmínky:
1. poskytovatel sociálních služeb v postavení podniku musí být skutečně pověřen
plněním povinností veřejné služby resp. služby obecného hospodářského zájmu
(poskytováním sociální služby) a tyto povinnosti musejí být jasně definovány;
2. parametry, na jejichž základě je vypočtena platba (vyrovnávací platba) poskytovateli
sociálních služeb, musejí být předem stanoveny objektivním a transparentním
způsobem, aby se zabránilo tomu, že toto vyrovnání přinese hospodářské
zvýhodnění, jež může upřednostnit příjemce platby (poskytovatele sociálních služeb)
ve vztahu ke konkurenčním poskytovatelům sociálních služeb;
3. vyrovnání nemůže přesahovat meze toho, co je nezbytné k pokrytí všech nebo části
nákladů vynaložených k zajištění poskytování sociální služby se zohledněním
příjmů, které se k nim vztahují, jakož i zisku, který je přiměřený k plnění těchto
povinností;
4. výběr podniku, který má být pověřen plněním povinností poskytovatele sociální
služby, musí být v konkrétním případě učiněn v rámci řízení o zadání veřejné
zakázky umožňujícího vybrat zájemce schopného poskytovat tyto služby za
nejmenších nákladů pro územně správní celek, případně musí být úroveň nutného
vyrovnání určena na základě analýzy nákladů, které by průměrný podnik, správně
řízený a přiměřeně vybavený k tomu, aby mohl uspokojit požadavky kladené na
zajištění sociální služby, vynaložil při plnění těchto povinností se zohledněním
příjmů, které se k nim vztahují, jakož i zisku, který je přiměřený k plnění těchto
povinností.“3

3

Viz PRÁVNÍ ANALÝZA II - Rozbor právního systému České republiky v oblasti sociálních služeb a jejich
financování ve vztahu k právu Společenství v oblasti sociálních služeb v obecném zájmu (2011). MPSV,
zpracovatel Právní kancelář Holec, Zuska & Partneři, Praha, str. 96.
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PRINCIPY, KTERÉ VYMEZUJÍ RÁMEC TÉTO METODIKY, JEJÍ
CHARAKTER A VYUŽITÍ.
Metodický materiál vychází z implementace systemického přístupu v poskytování
sociálních služeb. Klíčovým faktorem z hlediska tohoto přístupu je důraz na individualitu
každého člověka a přesvědčení, že nikdo jiný než klient nezná způsob řešení své situace lépe.
Dalším klíčovým termínem, bez něhož tuto metodiku nelze uchopit, je kvalita řízení ve
veřejné správě. Pokud orgány veřejného sektoru nebudou vykonávat činnosti, které jsou jim
uloženy, a pokud je nebudou vykonávat v náležité kvalitě, plánování, rozvoj a financování
sociálních služeb nebude možno rozumným způsobem zabezpečit a zajistit.
S absencí dvou uvedených přístupů hrozí následující rizika:
 Realizace neprovázaných nahodilých řešení bez jasné středně až dlouhodobé
strategie – přístup „ode zdi ke zdi“
 Nahrazování chybějící kvality a kompetencí krátkodobými a technicistními
„řešeními“, které vedou k řešení potřeb zadavatele, bohužel však NE
k odpovídajícím reakcím na potřeby a řešení situací cílových skupin (příkladem
může být formální naplňování stanovených normativů)
 Rezignace na základní požadavky na kvalitu sociálních služeb a zejména jejich cíle a
poslání a návratem zpět do doby, kdy bylo vše jednoduché (pro poskytovatele), řeší
se tím pro změnu krátkodobě situace některých poskytovatelů, bohužel opět nemůže
dojít k řešení situace cílových skupin
 Omezení finančních zdrojů (z krátkodobého hlediska) pouze na zdroje příspěvku na
péči znamená rezignaci na sledování naplňování závazků státu v sociální oblasti, tyto
závazky je dle usnesení Vlády ČR a jiných aktů Česká republika povinna dodržovat

Metodický materiál dále vychází ze základní premisy, a to, že kraje (příp. obce a na národní
úrovni MPSV) jsou správci sítě sociálních služeb. Jako správci mají odpovědnost za podobu
této sítě a mají také k dispozici nástroje, jak síť měnit (transformovat). Metodika se snaží
pracovat s tím nejlepším, co v ČR v rámci plánování a řízení sítě sociálních služeb bylo
použito a co fungovalo a co považuje zpracovatelský tým za doporučení hodnou praxi.
Obsah metodiky staví na názorech expertů z oblasti sociálních služeb a zjištěných postupech
v jednotlivých krajích.
Metodika směřuje k přesnému nastavení parametrů a postupů při tvorbě sítí sociálních
služeb ve vymezených územích. Charakter a závaznost metodických doporučení stanoví
MPSV s ohledem na způsob, pro který se rozhodne metodiku využít.
Metodika sama o sobě (a žádný metodický materiál písemné povahy) není schopna uchopit
kulturu a způsob fungování jednotlivých krajů a jednotlivých krajských úřadů. Zpracovatelé
jsou si vědomi, že právě ona kultura a způsoby fungování determinují přístup k plánování a
6

řízení sítě sociálních služeb a kvalitu výstupu v podobě střednědobých plánů rozvoje
sociálních služeb
Pokud postupy a principy uvedené v této metodice nebudou ctít všichni aktéři, kteří mají
problematiku sociálních služeb na starosti (tzn. MPSV, kraje, obce), nebude systém
plánování kompatibilní a všichni aktéři se budou potýkat s obdobnými těžkostmi jako
v současné době.
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ÚVOD
Současná situace
Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) je toho času největším poskytovatelem
dotací (ze státního rozpočtu) na zajištění poskytování sociálních služeb. Podkladem pro
rozdělování státních dotací by měly být krajské střednědobé plány rozvoje sociálních služeb4.
Dnešní praxe však ukazuje, že stávající střednědobé plány rozvoje sociálních služeb nejsou
schopné tomuto úkolu dostát. Střednědobé plány rozvoje sociálních služeb, které
zpracovávají jednotlivé kraje5, nejsou v současné době ve většině relevantním a kvalitním
dokumentem, o který se lze opřít při plánování sítě sociálních služeb a rozdělování
prostředků nejen ze státního rozpočtu. Rozdělování finančních prostředků (a to jak na
národní úrovni, tak na úrovni územních samospráv) tak není podloženo validními a
srovnatelnými údaji. Stávajícími postupy ani není možné zajistit soulad postupů zadavatele
v oblasti financování služeb z veřejných finančních prostředků v souladu s Evropskými
pravidly pro hospodářskou soutěž.
Vlivem nedostatečné podpory, zadání a metodického vedení ze strany MPSV po roce 2006 si
jednotlivé kraje hledaly vlastní cestu při plánování sociálních služeb a tvorbě střednědobých
plánů rozvoje sociálních služeb (některé již před rokem 2006). Výsledkem jsou pak
kvalitativně rozdílné přístupy, rozdílná pojetí významu a důležitosti plánování a 14 více či
méně nesrovnatelných a nekompatibilních krajských střednědobých plánů rozvoje sociálních
služeb.
Současná situace v oblasti plánování sociálních služeb a tvorby střednědobých plánů rozvoje
sociálních služeb je typická těmito zásadními nedostatky6:


Většina krajů nepracuje se zjištěnými potřebami (resp. potřeby nezjišťuje).



Většina krajů ve svých plánech „konzervuje“ stávající stav; střednědobé plány
rozvoje sociálních služeb vychází ze „zvykového práva“, sdělují, „jak jsme to měli,
tak to i máme a budeme mít“.



Mnohé střednědobé plány rozvoje sociálních služeb postrádají přehled o finančním
krytí pro zajištění realizace plánu (jsou „sbírkou přání“) – chybí vztah k realitě
finančních možností, včetně rozvahy zajištění financování na celé období realizace
plánu.

4

§101, odst. 2, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

5

§95, odst. B, zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách

6

Záměrně je zde pomíjena dobrá praxe a zdůrazněny nedostatky.
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Cesta ke kvalitě, snaha o kvalitu - je smutným faktem, že v současné době nejsou ti,
kteří se snaží o kvalitní řízení, nikterak zvýhodněni



Plánování a řízení sítě stojí mnohde na jednotlivcích, nikoliv na systému a kultuře
práce. S odchodem těchto lidí odchází i způsoby řízení a plánování.



Plánování a řízení sítě sociálních služeb mnohdy mají na starosti lidé bez
dostatečných kompetencí, znalostí (a mnohdy bohužel i bez nezbytných
manažerských dovedností a kompetencí).



Řízení sítě sociálních služeb na národní úrovni je nedostatečné; MPSV jako národní
koordinátor nedostatečně podporuje a nedostatečně vymáhá realizaci svých strategií.



Jednotlivé úrovně řízení sítě sociálních služeb (MPSV – kraje – obce) nejsou spolu
vzájemně sladěny.

Ideou zadavatele (MPSV) je hledat cesty k odstraňování těchto nedostatků, zastavit
vzájemně se vzdalující systémy plánování v jednotlivých krajích a v prvním kroku
prostřednictvím tohoto materiálu standardizovat postup a hledat shodné parametry
nezbytné pro tvorbu krajských sítí sociálních služeb.

Zadání a okolnosti vzniku tohoto dokumentu
„Metodiky pro vytváření optimální7 krajské sítě sociálních služeb a pro plánování finančních
prostředků v rámci procesů vytváření krajských střednědobých plánů rozvoje sociálních
služeb“ jsou jedním z výstupů klíčové aktivity č. 5 „Plánování dostupnosti sociálních služeb
a efektivní distribuce finančních prostředků na jejich zajištění“ individuálního projektu
MPSV „Podpora procesů v sociálních službách“.
„Předmětné činnosti této klíčové aktivity projektu nemají za cíl konkrétní realizační a
plánovací činnosti při přípravě jednotlivých krajských či obecních plánů a národního plánu,
ale přípravu systémového, koordinačního a metodického prostředí pro zvládnutí
vytváření jak samotných plánů rozvoje sociálních služeb na krajské/obecní úrovni
z hlediska jejich skladebnosti, tak i zajištění provázání finančního plánování sociálních
služeb zejména jednotlivých krajů a MPSV ČR.“8
Tento materiál vznikl pro potřeby MPSV, které v současné době realizuje výše zmíněný
projekt. V rámci tohoto projektu je řešena řada klíčových změn a úprav v oblasti zajišťování,
plánování a řízení sociálních služeb. Některé z těchto změn budou mít pravděpodobně
dopad do legislativní úpravy oblasti sociálních služeb. Konečná podoba těchto změn však
Pojem optimální není pro potřeby tohoto dokumentu chápán jako ideální objem finančních prostředků
„potřebných“ pro zajištění fungování co nejširší sítě sociálních služeb. Jako optimální sítˇje rozuměna síť, kde
jsou poskytovány soubory činností zajišťovaných prostřednictvím sociálních služeb, které na požadované
kapacitní a kvalitativní úrovni umí řešit nepříznivé situace osob (jejich problémy, potřeby) na určitém území.
7

8

http://www.mpsv.cz/cs/9764
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v době tvorby této metodiky nebyla známa, proto na ně autoři nemohli reagovat. Tento fakt
může být poněkud ke škodě vniklého metodického materiálu, neboť limituje možnou míru
konkrétnosti metodických doporučení.
Jedním ze zdrojů pro tvorbu metodik byla „Analýza existujících Střednědobých plánů
rozvoje sociálních služeb“. Pro tvorbu metodiky byly zohledněny i další dokumenty a
materiály, se kterými kraje při nastavování svých sítí sociálních služeb a jejich financování
pracují. Významně se vycházelo ze znalostí a zkušeností odborníků z oblasti sociálních
služeb, kteří měli významný podíl na tvorbě tohoto dokumentu.

Tematický rozsah metodiky
Metodický materiál tedy nemá za cíl vyřešit všechny otázky a nedostatky plánování a tvorby
střednědobých plánů. Materiál nabízí úvahy k otázkám jako „Které služby budeme mít
v síti?, Co v těchto službách budeme financovat?“ Metodika popisuje postup zpracování
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb a oblasti financování v jeho rámci včetně
provázání financování s nastavenou sítí sociálních služeb na daném území. Za klíčový
považuje zpracovatel metodiky především způsob myšlení a práce správců sítě sociálních
služeb. Metodika je reálná v kontextu stávajících procesů a zajišťovaných činností kraji
ČR a současně popisuje samotné realizační činnosti a to v takovém rozpracování, které
umožňuje současná situace.
Tato metodika nemůže z principu (kromě toho, že to není cílem aktivity č. 5 výše uvedeného
projektu) obsáhnout všechny otázky, kterým v každodenní činnosti čelí osoby odpovědné za
plánování a řízení sítě sociálních služeb. Metodika vytváří rámec pro plánovací a řídící
činnosti a krok po kroku popisuje nezbytné součásti střednědobého plánu a podklady, které
jsou k jeho tvorbě zapotřebí. Tím zároveň podporuje zajištění skladebnosti jednotlivých
střednědobých plánů
Metodika tedy obsahuje:


Principy a východiska nezbytná pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb



Definici a představení základních pojmů (plán rozvoje sociálních služeb, síť sociálních
služeb a její základní parametry)



Podobu střednědobého plánu, jeho strukturu a obsahové požadavky
o popis a rozpracování tvorby strategických cílů a prioritních oblastí, dílčích cílů
ve strategické části střednědobého plánu
o specifikace dílčích cílů na základě implementovaných parametrů v prováděcí
části, způsob naplnění uvedených implementovaných parametrů
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o popis

a

způsob

zpracování

plánovacích

podkladů

nezbytných

pro

odůvodnění nastavení prováděcí a strategické části střednědobého plánu


Specifikuje činnosti, jejich posloupnost a rozsah a základní požadavky nezbytné pro
zpracování střednědobého plánu



Specifický popis a způsob zpracování finanční kapitoly střednědobého plánu jako
syntetického dokumentu shrnujícího finanční nároky implementace plánu



Vymezení rolí jednotlivých subjektů a kompetencí nezbytných pro výkon činností
spojených se správou sítě sociálních služeb



Postup při zjišťování potřeb a nepříznivých situací osob (potenciálně) ohrožených
sociálním vyloučením
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I. METODICKÁ DOPORUČENÍ A POŽADAVKY PRO
VYTVÁŘENÍ KRAJSKÉ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
„Síť sociálních služeb není krajským katalogem registrovaných poskytovatelů sociálních služeb.“

Co je to síť sociálních služeb?
Síť sociálních služeb (v obci, kraji, v celé republice) je jedním z nástrojů9, který pomáhá řešit
nepříznivé sociální situace lidí, kteří si nemohou nebo neumí pomoci sami. Síť sociálních
služeb je zároveň nutně limitována množstvím finančních prostředků, které se rozhodnou
jednotliví správci sítě na její fungování vynakládat. Znamená to tedy rozhodovat, na jaké
nepříznivé situace, v jakém území, v jaké kapacitě a kvalitě bude síť reagovat. Znamená to
ale také s veřejností komunikovat o tom, na co síť z důvodu nedostatku zdrojů reagovat
nebude.
Sociální služby jednoznačně musí fungovat podle základních zásad, které stanovuje v § 2
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Úlohou těch, kdo spravují sítě sociálních
služeb, je mimo jiné sledovat jednoznačné naplňování těchto zásad v jednotlivých částech
sítě, tj. v jednotlivých sociálních službách.
Síť sociálních služeb je krajem vymezený, řízený a financovaný soubor činností
poskytovaných v rámci sociálních služeb reagujících na zjištěné potřeby občanů.
Činnostmi se myslí základní činnosti při poskytování sociálních služeb dle § 35 zákon č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Jde o činnosti výhradně financované
z prostředků na sociální služby, nejedná se o činnosti, které se dějí v rámci poskytovaných
sociálních služeb a které mají být hrazené z jiných rezortů (např. zdravotnické úkony
hrazené z fondů zdravotních pojišťoven).

Způsoby tvorby sítě sociálních služeb
Současná praxe, tj. popis sítě sociálních služeb pouze v kategorii druhů sociálních služeb
(někdy také v popisu konkrétních poskytovatelů) dle zákona o sociálních službách není
dostatečná. Je nezbytné, aby správce sítě při jejím nastavení pracoval minimálně se
zjištěnými potřebami osob a po jednotlivých poskytovatelích služeb požadoval specifikaci a
podrobné popsání základních činností vedoucích k uspokojení zjištěných potřeb.
Jednotlivé základní činnosti se u různých poskytovatelů liší ve svém provedení. Bez
specifikované a podrobně popsané minimální nabídky10 těchto činností neví správce sítě
(zadavatel), co od služby dostává a co si její podporou platí. Jestliže má správce sítě
financovat systém sítě, musí vědět, kolik bude stát prvek (tj. nabídka služeb – seznam

9

Dalšími nástroji při pomoci lidem v nepříznivé sociální situaci jsou např. finanční dávky.

10

Minimální nabídka znamená, že v takovémto provedení a rozsahu se dostane služby každému uživateli.
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základních činností). Pro financování je nezbytné znát, kolik budou stát jednotlivé činnosti a
jaký je rozsah těchto činností.
Je nezbytné, aby zákonem stanovené základní činnosti v každé sociální službě byly
specifikované a podrobně popsané. V praxi to znamená, že služba musí mít popsanou,
zveřejněnou a garantovanou minimální nabídku, která, v souladu s SQSS, říká:






co v rámci dané základní činnosti přesně nabízí;
v jakém množství;
kolik to stojí;
jak často se to děje a;
jak se to dělá.

Na základě takto specifikovaných základních činností je možné validně ocenit kapacitu
nabízené sociální služby.
Dále je nutné definovat náklady na zajištění těchto činností ve smyslu administrativního a
provozního chodu organizací, které zajišťují poskytování sociálních služeb.
Síť sociálních služeb je tedy nutné definovat v jednotkách kapacit11. Správce sítě si potom
dle prokázané potřebnosti objednává danou kapacitu.
Příklad:
U pobytových služeb – poptávka po 20 lůžkách pro konkrétní území, s minimálně takovou
obslužnou kapacitou (tj. tolik personálu schopného dělat stanovené úkony/činnosti ve
stanovené kvalitě na jasně vymezenou dobu), ve stanovených cenových hladinách.

11

Stanovování a sledování kapacit u sociálních služeb, resp. určení jednotek kapacit je dlouhodobě
problematické. Neexistuje jednotný závazný výklad, v jakých jednotkách sleduje ta která sociální služba svoji
činnost, resp. své výkony a své kapacity. Je k dispozici např. „Metodika MPSV pro vykazování údajů o kapacitě
poskytovaných sociálních služeb“, některé kraje si nastavily vlastní systémy sledování jednotek u služeb (např.
Královéhradecký kraj, v rámci benchmarkingu). V praxi však převládá situace, kdy u jednoho druhu služby různí
poskytovatelé vycházejí z různých jednotek kapacity (např. u pečovatelské služby se lze setkat s jednotkou
„počet klientů“, „počet hodin“ apod.)
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Schéma č.1: Definování sítě sociálních služeb v území a tvorba střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb
Zjištěné
potřeby
+
Definované
priority (musí
respektovat
národní
priority)

Definování
sítě tj.
kapacity
činností na
daném území

Parametr dostupnosti
Parametr kvality

Parametr
potřebnosti

Parametr nákladovosti

Plán popisující síť činností a
reálné prostředky na její zajištění
na určitém území a v určitém čase

Finanční
prostředky
(reálné
prostředky)

(potřebné prostředky k zajištění)

Výše uvedený přístup je promítnut v kapitole „Struktura a obsah střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb“.
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Základní parametry sítě sociálních služeb
Správce sítě musí při jejím definování uplatňovat následující základní parametry:


potřebnost;



kvalita;



dostupnost;



nákladovost.

Na jejich splnění je vázáno zařazení subjektu do sítě a financování.

PARAMETR POTŘEBNOSTI
„Zjišťování potřebnosti není anketa mezi rodiči dětí v mateřské škole.“
Kraj zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém
území12. V rámci řízení sítě je povinností správce sítě potřebnost neustále zkoumat a
porovnávat s aktuálním stavem sítě. 13
Parametr potřebnosti je nezbytné naplňovat prostřednictvím zjišťování potřeb, problémů či
nepříznivých situací (dále jen potřeb) občanů na svém území (doporučený postup pro
zjišťování potřeb je uveden v samostatné kapitole, viz níže). V praxi se tak děje zpravidla
kombinací přístupů od šetření v terénu mezi osobami v (potenciálně) nepříznivé sociální
situaci, přes zprostředkovaná zjišťování (např. informace sociálních pracovníků obcí,
terénních sociálních pracovníků, pečujících osob apod.) až po expertní či sekundární zdroje
(např. sledování jevů, statistických ukazatelů, dalších výzkumů, výkazů poskytovatelů či
pracovníků OSPOD apod.). V každém případě považujeme za nezbytné, aby při zjišťování
potřeb nebyly opomenuty metody přímého zjišťování mezi (potenciálními) uživateli přímo
v terénu. Výstupy expertních přístupů je vždy třeba ověřovat v realitě, považujeme také za

12

§ 95, odst. a), zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

13

V praxi můžeme rozlišovat:
AKTUÁLNÍ potřebnost – je zjišťována mezi stávajícími zájemci; informace získáváme v rámci sítě služeb – co
chybí, na koho se z důvodu kapacity nedostává; informace získané od občanů, informace získané v rámci chodu
úřadu, atd.
Potřebnost s ohledem BUDOUCÍ VÝVOJ – sociálně demografické analýzy a prognózy o vývoji obyvatelstva,
cílené šetření a průzkumy, plánované změny v regionu, deinstitucionalizační procesy v regionu + konkrétní
plány transformace atd.
Vnější hledisko potřebnosti, tzn. je zde jasný požadavek občanů, uživatelů, samosprávy, že určitý typ služby
chceme, potřebujeme, budeme finančně a jinak podporovat.
Vnitřní hledisko potřebnosti, tzn. potřebujeme službu kvalitou a činností odpovídající, která zjišťuje nepříznivou
situaci u lidí, kteří se na ni obrací a na tuto nepříznivou situaci umí reagovat (má jasně popsanou a zveřejněnou
nabídku služby, která je v souladu se základními činnostmi dle Vyhlášky 506/2006 Sb. a v souladu se zásadami z
§2 zákona o Sociálních službách) – eliminace poskytovaní sociální služby „nepotřebným“.
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nezbytné, aby byly při ověřování těchto výstupů hledány příčiny a ne jen důsledky
nepříznivých situací či zjištěných jevů.
Na základě zjištěných potřeb zadavatel přistupuje k identifikaci nepříznivých situací, které
pomáhá občanům řešit. Pokud tyto potřeby identifikuje, přistupuje k hledání vhodných
nástrojů, kterými tyto potřeby pomůže osobám v nepříznivé sociální situaci řešit. Těmito
nástroji jsou v poslední řadě sociální služby (respektive činnosti v jejich rámci). Stanovením
konkrétních sociálních služeb (či jejich shluků) resp. činností v jejich rámci, které musí řešit
identifikované problémy a nepříznivé sociální situace (odpovídají na identifikované
potřeby), získá zpracovatel tzv. potřebnost sociálních služeb. Realizaci uvedených
sociálních služeb (či jejich shluků) resp. činností v jejich rámci pak zadavatel „objednává“ u
poskytovatelů.
Řešením tedy není stanovení nějaké ideální sítě služeb podle jakékoliv „výskytovosti“ jevů či
přiznaných sociálních dávek apod., ale pouze reakcí na zjištěné problémy konkrétních lidí,
které nelze řešit jiným způsobem než prostřednictvím sociálních služeb, hledat
nejefektivnější způsoby řešení těchto problémů a to při vědomí základních cílů sociální
služeb (posílení samostatnosti, nezávislosti a omezení rizik sociálního vyloučení). V dalším
textu bude základní parametr potřebnosti promítnut do implementovaného parametru
dílčích cílů v prováděcí části SPRSS.
Navrhovaný postup sběru potřeb je uveden v kapitole „Doporučený postup zjišťování
potřeb a jejich vyhodnocování na úrovni obcí a krajů“.

PARAMETR KVALITY
„Kvalitou služby se nerozumí to, že je registrována.“
Kraj definuje konkrétní postup sledování kvality, který je zaměřen minimálně na sledování
následujících ukazatelů:



sociální služba je registrovaná a údaje v registru jsou aktuálně platné;
efektivní (soulad se zadáním kraje) využívání veřejných prostředků poskytovateli
sociálních služeb;



naplňování krajem stanovené strategie v oblasti poskytování sociálních služeb;



sociální služba je prokazatelně v souladu se základními zásadami dle §2 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění;
sociální služba má popsanou a zveřejněnou nabídku – říká, co dělá, kolik a za kolik,
kdy to dělá a jak to dělá, tato nabídka je v souladu s krajskou strategií;
sociální služba má popsané nepříznivé situace, na které reaguje, umí je zjišťovat, tyto
situace jsou v souladu s krajskou strategií;
sociální služba má odpovídající personální a prostorově technické vybavení;
sociální služba úspěšně prošla inspekcí kvality, jsou tedy stanoveny formy, způsoby a






konkrétní naplnění Standardů kvality poskytování sociálních služeb (například
prostřednictvím úzké spolupráce s Úřadem práce atd.).
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Krajem zpracovaný postup bude obsahovat popis mechanismů posuzování. Součástí
postupu bude i stanovený limit, v případě jehož prolomení nebude kraj podporovat
financování sociální služby prostřednictvím veřejných prostředků. Popis tohoto limitu bude
srozumitelný a veřejně přístupný. Bude tedy konkrétně stanovena nekvalita, která není
hodna financování. Znakem plnění tohoto parametru tedy není pouze realizace tzv.
„kontrol“ souladu poskytování sociálních služeb s definovanou optimální sítí sociálních
služeb, ale i zpracovaný popis mechanismů, postupů a nároků sledování kvality.
Kraj musí spolupracovat na implementaci parametru kvality s obcemi na svém území
(realizace sociálních šetření, komunikace s poskytovateli atd.) a s příslušným Úřadem práce
(inspekce kvality). Bez vytvoření koordinované společné platformy těchto subjektů není
možné naplnit tento parametr.
Výstupy ze sledování kvality musí mít konkrétní, srozumitelný a jasný dopad na řízení atd. I
financování definované optimální sítě sociálních služeb.

PARAMETR DOSTUPNOSTI
„Zajištění dostupnosti neznamená, že jsou všude poskytovány všechny služby.“
Parametr dostupnosti je třeba chápat v širších souvislostech, přesahu do dalších oblastí,
např. dopravy, veřejného vybavení apod. Zvýšení dostupnosti lze řešit jak zřizováním
nových služeb pro klienty, pro které dostupná služba v současné době není, tak
odstraňováním bariér bránícím využívání stávajících služeb.
Pro řešení řady nepříznivých situací je nezbytné, aby byla dosažena určitá míra flexibility
dané služby (např. v čase, prostoru, ubytovacích či personálních kapacitách). Z těchto
důvodů považujeme za vhodné při plánování rozsahu poskytovaných sociálních služeb
zejména pro vybrané cílové skupiny (např. osoby v krizové situaci) pamatovat na zajištění
určitých „pohotovostních“ kapacit. Tito klienti v realitě potřebují dané služby nepravidelně,
zpravidla v krizové situaci a existuje zde výkyv v poptávce po daných službách jako
nástrojích řešení této situace.
Kraj ve střednědobém plánu jednoznačně specifikuje dostupnost potřebných sociálních
služeb, resp. činností v jejich rámci. Parametr dostupnosti lze sledovat z různých úhlů
pohledu, má různé atributy. Úlohou správce sítě je definovat u různých činností klíčové
atributy a tyto ověřovat.
Na dostupnost v případě tvorby střednědobého plánu sociálních služeb a v něm zakotvené
sítě sociálních služeb pohlížíme ze dvou zásadních komplexů dílčích atributů:


územní dostupnost – do tohoto komplexu řadíme zejména dopravní dostupnost
včetně času a vzdálenosti, spojení veřejnou dopravou, které jsou nezbytné pro
dosažení potřebné služby; v tomto komplexu nelze opomenout také dostupnost
pro danou cílovou skupinu v daném území (lokalitě), charakter území a
možnosti uspokojení poptávky po sociální službě jinými prostředky – místní
17

dostupnost, součástí je i informační dostupnost, kdy posuzujeme, zda jsou
voleny relevantní formy přenosu informací o službách (např. informace o
službách pro seniory sdělované výhradně na webových stránkách organizace
apod.)


kapacitní dostupnost – do tohoto komplexu zařazujeme zejména časovou
dostupnost služby (je k dispozici, když klient potřebuje), finanční dostupnost
(pro některé klienty může být limitem pro využívání pro ně vhodné služby
skutečnost, že nemůže tyto služby ze svých prostředků uhradit, srov. rozdíl mezi
úhradami ve službách chráněné bydlení vs. domov pro osoby se zdravotním
postižením, či posouzení zda-li poplatky a úhrady spojené s poskytováním
služby jsou v rovnováze s příjmy v dané lokalitě), kapacitní dostupnost (tj. že
služba má volné ubytovací, prostorové a/nebo personální kapacity pro přijetí
klienta, který danou službu potřebuje)

Využívání statistických modelů (dat, indikátorů, mapových děl, sledování jevů apod.)
doporučujeme

v praxi

vyvažovat

jejich

ověřováním

v terénu

(viz

praxe

např.

Královéhradeckého kraje14).

PARAMETR NÁKLADOVOSTI
„Nákladovost není částka, kterou jsme sociální službu podpořili v loňském roce.“
Správce sítě musí stanovit u základních činností cenové rozmezí (s ohledem na místní
podmínky a požadavky na kvalitu služeb).
Finanční limity určují ekonomickou náročnost na straně jedné a nepodkročitelnost kvality
činností na straně druhé. (Horní hranice je hranice efektivity, hospodárnosti. Dolní hranice je
hranice, která určuje možnost určitou činnost provést ještě ve stanovené kvalitě.)
Zdrojem dat pro další definování nákladovosti jsou metody benchmarking, BSC nebo další
dílčí nákladové analýzy. Výstupy z těchto metod a analýz slouží jako podkladové údaje pro
stanovení nákladovosti. V současnosti vznikly variantní modely kalkulačních vzorců15 také
jako jeden z dílčích výstupů projektu Podpora procesů v sociálních službách. Je otázkou
dalšího vývoje, zda stát (MPSV) přistoupí ke stanovení metodiky způsobu výpočtu
z centrální

úrovně,

či

ponechá

rozhodnutí

o

kalkulaci

nákladů

v kompetenci

územněsprávních celků.

14

Např. PROCES - Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o a ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.
(2012): Studie zlepšení dostupnosti odlehčovacích služeb. Odborná studie k rozvoji sociálních služeb
v Královéhradeckém kraji. 99 stran.
15

Kislingerová, E., Scholleová, H., Broukal, P., Habrnal, M. (2012): Náklady sociálních služeb (kalkulační vzorce).
117 stran.
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Zadavatel při zpracovávání ukazatelů nákladovosti dodržuje princip ověřování získaných
dat v praxi. Zejména v případech výskytu nestandardních údajů zjišťuje, proč tato situace
v realitě nastala a jaké jsou její příčiny.
Jedním z nástrojů řízení a řešení finanční náročnosti je uzavírání podrobných smluv s
poskytovateli, kde jsou jasně definovány podmínky a milníky nutné k poskytnutí, zvýšení či
snížení příspěvku.
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Plán rozvoje sociálních služeb
Nástrojem kraje pro řízení sítě sociálních služeb je střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb definuje podobu sítě v období platnosti
plánu a současně prostředky nutné pro její zajištění (prostředky jsou personální, finanční,
materiální, atd.).
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb dále říká, jak se k takovému cílovému stavu
dostaneme, tj.:


jaké potřeby je nezbytné řešit - cíle



jakými službami (činnostmi);



v jakém čase;



v jaké kapacitě;



v jaké kvalitě;



v jakém území;



a v jakých cenách (nákladovost) bude podpořena.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb jasně stanovuje, na jak dlouho je daná služba do
sítě zařazena, to znamená, kdy bude kontrola toho, zda stále splňuje podmínky vstupu do
sítě. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb tedy vždy pro stanovené období modifikuje
nástroj pro řešení sociálních situací v určitém území tj. síť.
Při stanovení pravidel sítě a délky setrvání sociální služby v síti je také upraven způsob
financování – jako nutná se jeví garance financování služeb v síti prostřednictvím víceletého
financování ze strany kraje a státu.
Zadavatel vytváří v rámci střednědobého plánu plán financování minimálně na 3 roky
dopředu, plánovací podklady pak obsahují historii financování minimálně 2 roky zpětně
(možné zpracování i delší historické linie).
Úlohou správce sítě je pravidelně evaluovat plnění zajištění definované sítě a na základě
těchto dat zpřesňovat její podobu. K tomuto účelu slouží prováděcí část SPRSS, jejíž
charakter je výrazně akční (např. jednoletý) a v jehož rámci lze provádět operativní změny
v reakci na měnící se podmínky vnější i v realitě tak, aby mohlo i nadále docházet
k naplňování stanovených cílů.
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Struktura a obsah střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
Z výše uvedených obecných principů, popsaných parametrů a dalších poznatků vyplývají
základní požadavky na strukturu a obsah střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb16.
Z důvodu přehlednosti a použitelnosti navrhujeme rozdělit plánovací dokumentaci na 4
části:
1)

strategickou část, která obsahuje vizi rozvoje, popis prioritních oblastí a stručný popis
krajské sítě sociálních služeb včetně systémových opatření a popisu nezbytných
systémových a strukturálních změn, tato část tak slouží jako vodítko a dokument
popisující základní směřování rozvoje sítě sociálních služeb

2)

prováděcí část, která obsahuje konkrétní popis sítě sociálních služeb včetně přesného
nastavení hlavních i dílčích parametrů, tato část slouží jako podrobná specifikace
stanovené sítě sociálních služeb a také jako odůvodnění pro podobu strategie, kterou
kraj zvolil

3)

finanční část, která obsahuje plán rozdělení finančních prostředků podle druhů
sociálních služeb (či jejich shluků) a cílových skupin (či jejich shluků) na celé období
platnosti SPRSS, tato část zároveň shrnuje finanční prostředky, které jsou vázány na
jednotlivé aktivity a opatření prováděcí části plánu
tato část slouží jako shrnutí nákladů na provoz a rozvoj sítě sociálních služeb v období
platnosti plánu (tj. shrnutím údajů uvedených v prováděcí části SPRSS), objem a klíč
k alokaci finančních prostředků v kompetenci kraje je závaznou součástí schváleného
plánu a nedílnou součástí rozhodnutí Zastupitelstva kraje
Finanční část SPRSS a její podoba je rozpracována v kapitole II tohoto dokumentu

4)

plánovací

podklady, tj. soubor

analytických, statistických, kvantitativních

i

kvalitativních podkladů, které jsou nezbytné pro zpracování střednědobého plánu, tato
část slouží jako souhrn nezbytných podkladů a poznatků použitých pro tvorbu plánu,
tyto podklady musí být komplexní a zároveň z nich vyplývá odůvodnění nastavení
strategie kraje, klíčovým výstupem plánovacích podkladů je syntetická analýza, z níž
přímo vyplývají konkrétní požadavky strategické, prováděcí a finanční části plánu
Jednotlivé části mohou být podle potřeb krajů zpracovány jako komplexní dokument či
mohou být zpracovány odděleně jako jednotlivé části plánovací dokumentace kraje.
Každopádně jednotlivé části musí být věcně a logicky provázány, vzájemně odpovídat a
korespondovat.

Subjektem zodpovědným za zpracování SPRSS je logicky kraj, v rámci této metodiky (zejména viz text níže) je
zpracovatelem SPRSS míněn vždy kraj
16
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Strategická část SPRSS
Tato část obsahuje nejdůležitější a klíčové části střednědobého plánu. Zde je uvedeno vše
podstatné, jeho součástí nejsou analýzy ani podrobná osvětlení jednotlivých pojmů,
odůvodnění volby daných priorit či opatření a konkrétní podpory služeb. Jde o jednoduché
konstatování, kterým kraj sděluje, jakou síť sociálních služeb bude (povinen) zajišťovat a
proč tato síť sociálních služeb existuje a je financována.

VIZE rozvoje
Vize stanovuje, jak má vypadat budoucí síť sociálních služeb. Vychází z národních priorit,
sděluje důvod, kvůli kterému je nezbytné zajišťovat sociální služby, a také stanovuje cíle,
kterých má být prostřednictvím poskytování sociálních služeb dosaženo.
Takto popsaná vize rozvoje je z principu obecná, střednědobý plán je jejím rozpracováním a
to až na úroveň jednotlivých sociálních služeb či jejich shluků a jejich nezbytných
charakteristik. K vizi rozvoje pak je možné vztahovat jakoukoliv činnost a poměřovat, jakým
způsobem jednotlivé dílčí kroky či finanční toky přispívají k naplňování této vize.
Možným způsobem zpracování této části plánu je stanovení principů, které uvádějí způsob,
jakým je a/nebo bude vytvářena krajská síť sociálních služeb ve vztahu k národním
rozvojovým prioritám, novým trendům v poskytování sociálních služeb a v přístupech
k řízení rozvoje na úrovni kraje.

Prioritní oblasti
SPRSS stanovuje jednotlivé prioritní oblasti rozvoje sociálních služeb. Je nezbytné plán
sociálních služeb vztahovat ke stávajícím zákonem definovaným druhům sociálních služeb.
Podle zaběhnuté praxe doporučujeme definovat prioritní oblasti podle cílových skupin
a/nebo shluků více či méně podobných cílových skupin. Podle takto definovaných cílových
skupin je poté možné jednotlivě přistupovat k dalšímu vymezování sítě sociálních služeb a
to na základě řádného a popsaného odůvodnění vycházejícího z objemu analytických
podkladů.
Příkladem vymezení prioritních oblastí SPRSS může být následující minimální vymezení,
které však nepovažujeme za závazné, doporučujeme vycházet z individuální situace
v daném kraji, zvyklostí, velikosti řešeného území a charakteristik daného kraje:


senioři (ohrožení sociálním vyloučením)



osoby se zdravotním postižením



„ostatní“ uživatelé sociálních služeb

Každý kraj z evidentních důvodů bude své prioritní oblasti definovat individuálně,
doporučujeme však, aby shluky jednotlivých cílových skupin byly jasně popsány. Jednotlivé
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shluky cílových skupin musí být popsány na základě podobnosti zjištěných nepříznivých
situací, které je nezbytné prostřednictvím sociálních služeb řešit.
Krajský střednědobý plán také stanovuje buď průřezová, nebo prioritní opatření ve dvou
zásadních oblastech:


systémová opatření, která směřují ke zkvalitnění procesů plánování a řízení sítě
sociálních služeb



popis strukturálních změn a jejich provedení, tzn. soubor opatření vedoucích
k dosažení takové podoby sociálních služeb, která je stanovena v popisu sítě, ale
v současnosti jich nelze dosáhnout, jde např. o nezbytné (ale dlouhodobé) procesy
transformace pobytových zařízení do té podoby, aby splňovala požadavky na kvalitu
a dopad poskytování služby pro klienta, řada služeb nemůže dosáhnout potřebných kvalit
a výsledků ihned, je proto nezbytné učinit kroky k tomu, aby i tyto služby v jasně stanoveném
horizontu dosahovaly stanovených cílů

U jednotlivých prioritních oblastí jsou uvedeny strategické a dílčí cíle, kterých musí
podporované sociální služby (včetně těch, které musí projít strukturálními změnami, např.
transformací) dosahovat. Strategické cíle mohou být relativně obecně vymezeny, dílčí cíle
musí u každé prioritní oblasti být stanoveny. Strategické a dílčí cíle SPRSS musí také být
v souladu se strategickou dokumentací na úrovni ČR.
Strategické cíle musí popisovat cílový stav, kterého je nezbytné pomocí sociálních služeb
dosahovat u oprávněných klientů dané cílové skupiny, či shluku cílových skupin.
Strategickým cílem může být například zachování veškerých možností pro setrvání seniorů
v nepříznivé sociální situaci ve svém přirozeném prostředí
Dílčí cíle pak stanovují konkrétní výsledky jednotlivých podporovaných činností, které jsou
jasně definovány, kvantifikovatelné, měřitelné, specifikované i v čase a odůvodněné.
Dílčím cílem může být vytvoření sítě pečovatelských či asistenčních služeb dostupných na celém
území kraje, v dostatečné kvalitě, udržitelné či garantované ceně, podporující pouze činnosti
umožňující setrvání seniorů ve svých domovech
Stanovení strategických a dílčích cílů je nezbytné provést také pro systémová opatření a
opatření vedoucí ke strukturálním změnám v poskytování služeb.

Stručný popis krajské sítě sociálních služeb
Dílčí cíle/opatření: každý strategický cíl (všech prioritních oblastí, tj. cílových skupin,
systémových opatření i strukturálních změn) je členěn na jeden nebo více dílčích cílů, které
v rámci strategické části SPRSS obsahují pouze stručný popis, podrobný popis, včetně
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stanovení konkrétních výsledků v souladu s metodou SMART je uváděn v prováděcí části
SPRSS

Schéma struktury Strategické části SPRSS
VIZE
Stanovuje podobu budoucí/plánované sítě sociálních služeb v kraji. Součástí jsou principy
způsobu řízení a vytváření sítě.

PRIORITNÍ OBLASTI CÍLOVÝCH SKUPIN
(dle zvyklostí, velikosti řešeného území a charakteristiky daného kraje možno řešit i shluky cílových
skupin)
Strategické cíle: popisují cílový stav, kterého pomocí sociálních služeb dosahujeme u dané
cílové skupiny/shluku

PRIORITNÍ OBLAST SYSTÉMOVÝCH OPATŘENÍ A STRUKTURÁLNÍCH ZMĚN
Strategické cíle systémových opatření: popisují opatření, která směřují ke zkvalitnění
procesů plánování a řízení sítě sociálních služeb
Strategické cíle strukturálních změn: popisují soubor dílčích cílů/opatření vedoucích
k dosažení takové podoby sociálních služeb, která je stanovena v popisu sítě, ale
v současnosti ji nelze dosáhnout, jde například o nezbytné procesy transformace
pobytových služeb

DÍLČÍ CÍLE/OPATŘENÍ
Dílčí cíle/opatření: každý strategický cíl (všech prioritních oblastí, tj. cílových skupin,
systémových opatření i strukturálních změn) je členěn na jeden nebo více dílčích cílů, které
v rámci strategické části SPRSS obsahují pouze stručný popis; podrobný popis, včetně
stanovení konkrétních výsledků v souladu s metodou SMART je uváděn v prováděcí části
SPRSS
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Prováděcí část SPRSS
Tato část slouží jako odůvodnění pro vymezení strategické části plánu a také jako
rozpracování stručných a jasných ustanovení uvedených ve strategické části plánu. Obsahuje
rozpracování a důvody stanovení charakteristik strategické části plánu, resp. stručného
popisu sítě v implementovaných parametrech 1. - 7. uvedené kapitoly plánu a stručného
popisu systémových opatření a strukturálních změn v poskytování sociálních služeb
v implementovaných parametrech 1. - 8. uvedené kapitoly.
Prováděcí část SPRSS tvoří jakýsi akční plán implementace Strategické části SPRSS.
Záměrem je, aby šlo o živý dokument, se kterým bude zadavatel pravidelně pracovat,
vyhodnocovat jeho naplňování a v souladu s měnícími se vnějšími podmínkami a situací
v realitě průběžně aktualizovat jeho podobu tak, aby neustále bylo možno naplňovat
stanovené dílčí a strategické cíle stanovené ve Strategické části SPRSS. Plnění těchto cílů pak
zadavatel sleduje prostřednictvím definovaných kritérií plnění a indikátorů dopadů
realizace SPRSS.
V reálném „životě“ mohou nastat nepředvídatelné situace a různé zvraty. V dnešní
turbulentní době ekonomické i politické nestability mohou být i promyšlené a kvalitně
zpracované plány narušovány či anulovány vlivem vnějších podmínek. S tímto záměrem
byla Prováděcí část SPRSS popsána v odstavci výše tak, aby umožňovala rychlou a aktuální
reakci správce sítě na měnící se podmínky.

Podrobný popis sítě sociálních služeb
1.

popis podporovaných a povinně vykonávaných činností těchto sociálních služeb na
základě individuálně zjištěných potřeb
Jde o povinné zdůvodnění potřebnosti jednotlivých služeb a jejich popsaných
činností. Zdůvodnění obsahuje zejména:


specifikace zjištěných potřeb, které je nezbytné naplnit, odkázání se na či citace
předmětných plánovacích podkladů



specifikace činností (dle zákona o sociálních službách) v rámci služeb či shluků
služeb, kterými je nezbytné zjištěné potřeby naplňovat



způsob výběru potřeb, které kraj musí řešit prostřednictvím sociálních služeb,
způsob participace dalších subjektů – obcí při zjišťování potřeb a definici
služeb/shluků a činností na území těchto obcí (viz role jednotlivých subjektů
v procesu plánování sociálních služeb)



nezbytné odkazy či citace plánovacích podkladů, které zjištěné potřeby a
nezbytné způsoby jejich řešení identifikovaly
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prokázání nezbytnosti uspokojovat zjištěné potřeby prostřednictvím sociálních
služeb


zpracovatel musí prokázat, že uvedené potřeby není možné uspokojit jiným
způsobem než prostřednictvím sociálních služeb (např. obědy lze občanům města
poskytovat řadou jiných a stejně efektivních způsobů než prostřednictvím pečovatelské
služby)



zpracovatel musí v případě, že nastala situace, kdy tyto potřeby uspokojit
možné je, ale zpracovatel to z jakéhokoliv důvodu doposud není schopen
realizovat, provázat tato konstatování do souboru systémových opatření a
strukturálních změn v poskytování sociálních služeb (např. namísto pobytové
služby by lidé mohli žít v bezbariérových či jinak uzpůsobených bytech
podporovaných ze strany územněsprávních celků, v krátké době však toto kraj či obce
nemohou změnit, proto je nezbytné, aby v přechodném období byly vytvořeny
podmínky pro to, aby tato část klientů v dalším období tyto služby využívat nemusela
nebo mohla využívat služby s nižší mírou podpory)



zejména u služeb sociální péče (jako nástrojů dosažení dílčího cíle) zpracovatel
musí nejprve stanovit síť ambulantních a terénních služeb, která umožní všem
občanům kraje tyto služby využívat ve svém přirozeném prostředí



v případě, že kraj zařazuje do své sítě zařízení, která klientům neumožňují pobyt
v přirozeném prostředí (např. netransformované ústavy sociální péče), musí
zpracovatel odůvodnit, z jakých důvodů nelze podporu poskytnout klientům
v jejich přirozeném prostředí (důvodem např. není, že tyto služby v území zajištěny
nejsou, opět lze případně problém s ohledem na časové hledisko či nákladnost investice
řešit promítnutím do systémových opatření a strukturálních změn v poskytování
sociálních služeb)



v případě, že kraj zařazuje do sítě služby sociální prevence, dbá při jejich
vymezení na to, aby byla zajištěna jejich dostupnost pro všechny stanovené osoby
cílové skupiny, v tomto případě tak kraj stanovuje také „pohotovostní“ kapacity
služeb a to z toho důvodu, že potřeba jednotlivých intervencí v rámci těchto
služeb nebývá v čase rovnoměrně rozložena, ale přitom služba musí být nezbytně
k dispozici (např. v případě krizové pomoci není možné vždy přesně stanovit, v jaké
kapacitě a v jakém čase budou tyto služby potřeba, klienti využívají službu nepravidelně a
to v krizových situacích pro ně samotné či jejich rodiny, služba však musí být připravena
tyto klienty přijmout okamžitě)
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2.

stanovení kapacity služeb/shluků služeb podle jejího charakteru (v souladu
s metodickými pokyny MPSV resp. kartami či regionálními kartami služeb)

3.

územní rozsah plnění uvedených služeb/shluků služeb a další požadavky na
dostupnost služeb

pro tyto dva implementované parametry platí zejména:


základní dostupnost služeb/shluků služeb je stanovena na základě kombinace
zjištění vyplývajících z plánovacích podkladů, zejména jde o údaje:
 ze zjišťování potřeb
 zjišťování stávajícího stavu sítě sociálních služeb v území
 výskytu socioekonomických jevů v území
(lze využít například výstupy analytického materiálu Model mapy pro
sledování sociálních jevů, které souvisí se sociálním vyloučením, GAC, MPSV
/2012/)
 karty služeb
 případně kraj využívá regionální karty služeb, výstupy dalších podpůrných
činností dle dovedností daného kraje (pokud kraj zpracoval či má k dispozici,
může jít o výstupy implementace metod BSC, Benchmarkingu, a dalších)



nastavení kapacity a územní dosahu služeb/ shluků služeb je vždy odůvodněno



způsob nastavení kapacity a územního dosahu služeb je vždy specifikován a to
odkazem na příslušné části plánovacích podkladů



zpracovatel musí uvést způsob sledování přiměřenosti nastavení kapacit a
územního dosahu daných (shluků) služeb



zpracovatel musí uvést, jakým způsobem vyhodnocoval vhodnost a vývoj
nastavení kapacit služeb a územního dosahu v uplynulém období a jakým
způsobem reagoval na měnící se podmínky



zpracovatel dokládá, jakým způsobem konzultoval nastavení kapacit potřebných
služeb a jejich územního dopadu s obcemi, a odůvodňuje způsob a míru
participace obcí v tomto procesů
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4.

specifická kritéria kvality pro poskytování sociální služby v rámci krajské sítě


zpracovatel stanovuje specifické požadavky na kvalitu poskytovaných sociálních
služeb a to nad rámec registračních podmínek, pokud k tomu vyvstává důvod



tyto specifické požadavky se týkají nepodkročitelných standardů pro kvalitu
poskytovaných služeb v provozní či personální oblasti, kterých musí každá
služba zařazená do krajské sítě dosáhnout (případně po přechodném období)



zpracovatel stanovuje konkrétní postup sledování kvality ve strategii definované
optimální krajské sítě sociálních služeb, součástí je i vymezená spolupráce obcí a
Úřadu práce na realizaci popsané evaluace (předpokladem je společná dohoda
těchto subjektů), včetně postupu implementace dopadů ze zjištění na stávající síť

5.

pravidla pro dodržení nákladovosti daných služeb či jejich shluků, výše alokace
finančních prostředků pro jednotlivé roky platnosti Střednědobého plánu dle
jednotlivých (shluků) služeb, podíl finanční spoluúčasti dle jednotlivých veřejných
subjektů, včetně finančního rámce plnění daných služeb/shluků služeb ze strany
klientů (u služeb hrazených plně či zčásti klientem)


zpracovatel

stanovuje

pravidla

pro

dodržení

nákladovosti

jednotlivých

sociálních služeb a úkonů prováděných v rámci těchto služeb, např. cenové
hladiny, interval nákladů na jednotlivé služby či úkony apod., vychází přitom zejména:
o ze zkoumání finančních toků v rámci analýz stávající sítě sociálních služeb
o podpůrných materiálů MPSV týkajících se způsobu výpočtu nákladovosti
sociálních služeb, které jsou realizovány v rámci dalších aktivit projektu
Podpora procesů v sociálních službách
o z vlastních výzkumných metod využívaných jednotlivými kraji – zejména jde
o metody BSC, Benchmarkingu a dalších


pro každý dílčí cíl a služby či shluky služeb nezbytné pro jeho naplnění musí být
přímo stanoven objem nezbytných finančních prostředků k jejich zajištění po celé
období platnosti plánu, včetně finančních prostředků kraje



jejich stanovení je závazné – jde o stanovení závazného podílu finančních
prostředků z rozpočtu kraje a stanovení minimálního objemu finančních
dotačních prostředků MPSV po celé období platnosti plánu, tato data je možné
v souladu s charakterem prováděcí části SPRSS operativně aktualizovat



MPSV stanoví závazný objem finančních prostředků určených pro financování
sociálních služeb nejméně na 3 po sobě jdoucí kalendářní roky za sebou (včetně
objemu finančních prostředků pro jednotlivé kraje)
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souhrnné údaje k financování sociálních služeb pak zpracovatel uvádí ve
finanční části plánu



zpracovatel odůvodňuje výši finanční alokace pro naplnění jednotlivých dílčích a
strategických cílů (není možné, aby zpracovatel zároveň uváděl jako dílčí cíl podporu
služeb, které podpoří např. pečující osoby, a přitom tuto službu podpořil minimálními či
žádnými finančními prostředky, pokud tento nepoměr není řádně odůvodněn)



zpracovatel dbá na zajištění synergie při vynakládání veřejných finančních
prostředků a podpoře sociálních služeb na úrovni státu – kraje – obcí, proto kraj
jako zpracovatel SPRSS dokládá, jakým způsobem zajistil participaci obcí (ORP, i
dalších) na tvorbě, implementaci a evaluaci SPRSS (struktura procesu tvorby
SPRSS, kompetence jednotlivých subjektů apod.)



kraj (po negociacích s obcemi na svém území) stanovuje závazná pravidla pro
kofinancování vybraných druhů sociálních služeb či jejich shluků (např.
procentuálním podílem na financování dané služby či požadavky na podporu při zajištění
provozu – může jít např. o zajištění pronájmu nebytových prostor ve veřejném zájmu)



zpracovatel v plánovacích podkladech dokládá způsob zapojení obcí, různá
proběhlá jednání, diskuze a další formy spolupráce, v případě, že nebylo
dosaženo dohody, kraj zdůvodňuje okolnosti, kvůli kterým k dohodě nedošlo a
opatření, která učiní k dosažení dohody v následujícím období provazbou do
části systémová opatření



zpracovatel dodržuje v každém případě ustanovení a limity stanovených úhrad



v případě, že limity stanovených úhrad připouští variantní nastavení úhrad
klientů, zpracovatel může specifikovat další podmínky pro platby těchto úhrad



zpracovatel stanovuje specifické případy, zejména pak (potenciální) klienty, kteří
službu nutně potřebují, ale z některého z důvodu nemohou placenou službu
čerpat (např. v případě řady osob s duševním onemocněním apod., zpracovatel tak může
stanovit způsob podpory těchto klientů)

6.

indikátory pro naplnění dílčích cílů dané prioritní oblasti (jakým způsobem zadavatel
pozná, že stanovené a popsané služby a činnosti v rámci nich pro své klienty zajistil)


naplňování každého dílčího cíle je nastaveno tzv. kritérii plnění, tato kritéria
musí být uvedena u každého dílčího cíle, naplněním kritéria lze poznat, že
činnosti k plnění daného dílčího cíle byly vykonány (sledování odpovídá
harmonogramu dílčích cílů, tj. musí být sledováno minimálně po stanoveném
termínu jejich naplnění)
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zpracovatel popisuje způsob průběžného monitoringu plnění kritérií svého
SPRSS a dokládá, jakým způsobem v uplynulém období plnění svého SPRSS
monitoroval



zpracovatel popisuje možnosti a způsoby aktualizace svého SPRSS dle vývoje
sociální situace v území a výstupů procesů strategického řízení sociálních služeb

7.

předpokládané dopady na cílovou skupinu (jakým způsobem zadavatel pozná, že
stanovené a popsané služby a činnosti v rámci nich dosáhly/podpořily dosažení
strategických cílů strategie)


naplňování strategického cíle je vázáno stanovením a sledováním dopadů
realizovaných dílčích částí plánů na dosažení hlavních strategických cílů SPRSS –
resp. dopadu do života či rozvoje osob jednotlivých cílových skupin či jejich
shluků



zpracovatel stanovuje horizonty dílčích monitorovacích období a horizonty
plnění těchto dopadů v čase (může jít i o plnění dlouhodobých cílů)



zpracovatel zároveň způsoby vyhodnocování dopadů těchto dlouhodobých či
střednědobých cílů, způsoby jejich modifikace v čase a procesy strategického
řízení sítě sociálních služeb, kterými je sledování a naplňování těchto
strategických cílů

Podrobný

popis

systémových

opatření

a

strukturálních změn

v poskytování sociálních služeb
Systémová opatření zajišťují zvyšování kvality řízení sítě sociálních služeb, kontinuální a
neustále evaluované. Součástí těchto opatření jsou činnosti nezbytné pro zajištění řízení sítě
sociálních služeb, kterých v současnosti zpracovatel neumí či nemůže dosáhnout. Pokud
všechny činnosti nezbytné k zajištění řízení krajské sítě sociálních služeb již vykonávat
zpracovatel dokáže, jsou součástí systémových opatření další inovativní kroky, které
umožňují opět zvýšit kvality řízení sítě. Systémová opatření jsou především zadáním pro
zajištění systémových projektů na bázi stávajících krajských individuálních projektů
(zpracovatelé této metodiky nepovažují za vhodný způsob financovat provozní či běžné výdaje na
sociální služby prostřednictvím prostředků ESF, z principu určeným na investiční výdaje, „tvrdé“ či
„měkké“).
Strukturální změny v poskytování sociálních služeb jsou soubor opatření a aktivit vedoucích
ke změně ve struktuře či charakteru určité části sítě sociálních služeb. Jejich cílem je
dosáhnout konečné ve strategii výše definované sítě sociálních služeb, která je schopna
zajišťovat plnění definovaných strategických a dílčích cílů. Tato opatření a aktivity umožní
zpracovateli plánu a subjektům dále zainteresovaným, aby prostřednictvím různých
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investičních prostředků mohli dosáhnout potřebné kvality, podoby nebo činností
předmětných (shluků) sociálních služeb. Nejznámějším příkladem takových strukturálních změn
je transformační proces přeměny ústavních zařízení (domovy pro osoby se zdravotním postižením)
v zařízení komunitního typu přibližující klienty co nejvíce běžnému způsobu života.
1.

dílčí cíl opatření


zpracovatel stanoví cíl daného opatření, tzn. proč vlastně je nezbytné dané
strukturální změny dosáhnout

2.

stručný popis opatření


zpracovatel stručně popíše záměr (např. projektový), sdělí, co vše by mělo být během
akce (projektu) vykonáno

3.

harmonogram a dílčí kroky realizace


zpracovatel popíše dílčí etapy dané akce, projektu, popíše jejich návaznost a
provázanost, časovou posloupnost

4.

definice výsledků procesu/projektu


zpracovatel popíše výsledek, tzn. stanoví, čeho se musí realizací projektu dosáhnout,
popíše cílový stav, uvede konkrétní kritéria naplnění cíle akce (projektu)



zpracovatel stanoví, jakým způsobem bude plnění uvedených kritérií sledováno, a
stanoví, jakým způsobem bude s plněním kritérií dále pracováno v procesech
strategického řízení sítě sociálních služeb

5.

definice dopadů procesu/projektu


zpracovatel popíše dopad realizovaného projektu (akce) na plnění některého ze
strategických cílů SPRSS (viz výše)



zpracovatel stanoví, jakým způsobem bude plnění předpokládaných dopadů
sledováno, jakým způsobem bude se zjištěnými dopady realizovaných opatření dále
pracováno v procesech strategického řízení sítě sociálních služeb

6.

předpokládané finanční náklady


zpracovatel uvede předpokládanou výši finančních nákladů, objem finančních
prostředků na realizaci celého projektu, akce, a jeho jednotlivých etap

7.

zdroje financování a podíly jednotlivých veřejných subjektů
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zpracovatel uvede předpokládanou výši finančních nákladů strukturovanou podle
jednotlivých zdrojů těchto prostředků – tzn. výši prostředků vlastních, výši
prostředků např. ESF, obcí, MPSV apod.

8.

zodpovědné subjekty, realizátor, kooperující subjekty


za každé opatření či projekt (akci) musí být stanoven zodpovědný subjekt, který má
kompetence a kapacity pro jeho realizaci, může jít např. o odbor Krajského úřadu



za každé opatření či projekt (akci) musí být stanovena osoba/subjekt, která garantuje
realizaci akce a nese politickou zodpovědnost za realizaci dané akce/projektu, tímto
subjektem může být Rada kraje, kompetentní náměstek hejtmana či člen Rady nebo
Zastupitelstva kraje

32

Schéma struktury Prováděcí části SPRSS
Struktura dílčích cílů/opatření prioritní oblasti cílových skupin
1. Popis podporovaných a povinně vykonávaných činností těchto sociálních služeb
na základě individuálně zjištěných potřeb
2. Stanovení kapacity služeb/shluků služeb podle jejího charakteru (v souladu
s metodickými pokyny MPSV resp. kartami či regionálními kartami služeb)
3. Územní rozsah plnění uvedených služeb/shluků služeb a další požadavky na
dostupnost služeb
4. Specifická kritéria kvality pro poskytování sociální služby v rámci krajské sítě.
5. Pravidla pro dodržení nákladovosti daných služeb či jejich shluků, výše alokace
finančních prostředků pro jednotlivé roky platnosti SPRSS a podíl finanční
spoluúčasti dle jednotlivých veřejných subjektů, včetně finančního rámce plnění
daných služeb/shluků služeb ze strany klientů (u služeb hrazených plně či zčásti
klientem).
6. Indikátory pro naplnění dílčích cílů dané prioritní oblasti (jakým způsobem
zadavatel pozná, že stanovené a popsané služby a činnosti v rámci nich pro své
klienty zajistil).
7. Předpokládané dopady na cílovou skupinu (jakým způsobem zadavatel pozná, že
stanovené a popsané služby a činnosti v rámci nich dosáhly strategických cílů
strategie).

Struktura dílčích cílů/opatření prioritních oblastí systémových opatření
a strukturálních změn
1. Popis dílčího cíle/opatření
2. Harmonogram
3. Dílčí kroky realizace
4. Definice výsledků
5. Definice dopadů
6. Výčet nákladů
7. Zdroje financování a podíly jednotlivých veřejných subjektů
8. Zodpovědné subjekty/realizátoři/kooperující subjekty
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Plánovací podklady
Plánovací podklady jsou nezbytné pro zpracování SPRSS. Jde o soubor mnoha
podkladových dokumentů.
Některé podklady nemají variantní řešení, jde o tyto:
a.

soulad SPRSS kraje se strategickou dokumentací na národní a zprostředkovaně i
evropské úrovni

b.

vyhodnocení stávající strategické dokumentace na úrovni kraje a obcí na jeho
území

c.

popis způsobu zpracování SPRSS

d.

popis zúčastněných subjektů a struktur využitých v procesu tvorby SPRSS

e.

popis zajištění participace dalších (externích) subjektů – zejména obcí na území
kraje, dále poskytovatelů sociálních služeb a osob, kterým jsou služby poskytovány

f.

přehled finančních toků v historii (minimálně 2 roky zpětně), finanční prostředky
z veřejných zdrojů, které zajišťovaly provoz sociálních služeb v území



SYNTETICKÁ ANALÝZA,

např. analýza SWOT, která však obsahuje také vyhodnocení a

rozpracování tak, aby bylo přímo možno toto rozpracování provazovat
s jednotlivými součástmi samotného SPRSS, syntetická analýza je shrnutím a
konečným produktem souboru všech plánovacích podkladů
Další analytické podklady, které jsou pro tvorbu SPRSS nezbytné, představují soubor více či
méně podstatných informací a způsobů jejich získání. Zpracovatel SPRSS není povinen
zpracovávat úplně všechny možné podklady v níže uvedeném spektru, musí však získat
potřebný objem informací, dat a dalších podkladů pro to, aby byl schopen zpracovat další
části strategické dokumentace.
V tomto objemu analytických prací je podstatné, aby došlo zejména ke kombinaci
různých metod zjišťování (kvalitativní a kvantitativní data, studium dokumentů a přímá
práce v terénu apod.). Není tedy účelem zpracovat všechny možné i nemožné podklady,
ale vytvořit „mix“ potřebný pro nastavení krajské strategie rozvoje sítě sociálních služeb.
Zásadní podmínkou pro akceptaci tohoto „mixu“ ze strany MPSV je právě kombinace
různých postupů a přístupů. Opomenuty nesmí být především informace přímo z terénu.
Zároveň je zřejmé, že některé kraje investovaly prostředky a energii do vytváření
vlastních řídících systémů a procesů, cílem této metodiky není unifikovat tyto procesy, ale
podpořit skladebnost a porovnatelnost výstupů, tzn. jednotlivých krajských SPRSS
v jejich strategické, prováděcí a finanční části.
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Zpracovatel zároveň uvádí, jaké metody a způsoby zjišťování použil, odůvodní jejich rozsah,
případně prováže tuto část na systémová opatření v případě, že některé podklady zatím
nebyl schopen vygenerovat tak, že pro další plánovací cyklus je zpracovatel již bude mít
k dispozici.
Zpracovatel SPRSS zpracovává/vytváří podkladový „mix“ povinně z některé/některých z
následujících materiálů:
 zjišťování potřeb osob v nepříznivé či potenciálně nepříznivé sociální situaci na
území kraje, zvolené metody obsahují některé z následujících metod:


výstupy (více či méně syntetické) jednotlivých sociálních šetření



individuální rozhovory



analýza individuálních plánů klientů sociálních služeb



analýza smluv o poskytování služby uzavíraných mezi poskytovateli a jejich
klienty v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o sociálních službách



skupinové rozhovory



individuální expertní pohledy – zjištění profesionálů (sociálních pracovníků)



skupinové expertní pohledy



doporučujeme šetřit s metodami typu anketní či dotazníkové šetření, v případě,
že již je nutné tyto metody použít, lze doporučit realizaci šetření mezi cílovou
skupinou formou strukturovaných dotazníků s vyškolenými tazateli

Zpracovatel SPRSS zpracovává či vytváří podkladový „mix, přičemž může využívat
následujících podkladů:


sekundární analýzy, tyto mohou mít různé podoby a analyzovat již vytvořené
dokumenty, datové soubory, ale i strategie, může jít např. o:


souhrny demografických dat, demografické analýzy a prognózy



statistická data různých subjektů (ČSÚ, MPSV, ÚP, ČSSZ, obce, ostatní kraje,
apod.)



různé studie, analýzy, case studies, výzkumné práce a publikace, výstupy
předešlých či probíhajících projektů různých institucí, odborná literatura



výstupy a dokumentace dalších projektů a aktivit realizovaných daných krajem
v jiných oblastech než v sociálních službách
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dokumentace a další podklady obcí a poskytovatelů sociálních služeb
analýzy stávajícího prostředí, stávajících služeb, situace klientů, sledovaných
statistických indikátorů, může jít např. o:



analýza poskytovatelů sociálních služeb (stávající klienti, které nepříznivé situace
a jak jsou řešeny apod.)



analýza finančních toků v sociálních službách



analýzy indikátorů a dalších údajů uvedených

v grantové či dotační

dokumentaci (dotace MPSV, grantový systém kraje, individuální projekty kraje,
apod.)


analýza rozvojových plánů poskytovatelů sociálních služeb



analýzy sledovaných dat, výkonových ukazatelů v sociálních službách, kapacit
sociálních služeb, využití příspěvku na péči a mnoho dalších možností



výstupy a dílčí podklady metod strategického řízení na úrovni krajů, např.
metod BSC či Benchmarkingu, či dalších subjektů
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II. PODOBA FINANCOVÁNÍ V RÁMCI STŘEDNĚDOBÉHO
PLÁNU ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Plánování finančních prostředků sociálních služeb přímo souvisí a odpovídá definované
síti sociálních služeb ve Strategické a Prováděcí části SPRSS.
Podoba financování v rámci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb navazuje na
„Analýzu existujících střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb“, vychází ze současné
situace (tak jak je financování nastaveno v současnosti), pokouší se navrhnout a ujednotit
podobu financování ve střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb jednotlivých krajů a
pracuje se sítí sociálních služeb, která je definována (viz část 1.).
Podoba financování, jak je níže popsána, odráží současný způsob (systém) rozdělování
finančních prostředků na úrovni MPSV, kraje, obce. Navržená podoba financování má za cíl
v kontextu současné situace sjednotit, jak je popsáno rozdělení (navržení) finančních
prostředků v jednotlivých střednědobých plánech rozvoje sociálních služeb. Důvodem
sjednocení je, aby MPSV jako poskytovatel největšího objemu finančních prostředků do
sociálních služeb mohlo efektivně a na základě pro něj srozumitelných, srovnatelných a
transparentních zdůvodnění krajů (správců sítě) rozdělovat tyto finanční prostředky. Při
změně systému financování sociálních služeb je nutné revidovat i níže popsanou podobu
rozdělení finančních prostředků a zdroje financování.

Podoba financování
Vzhledem k přímé vazbě plánování a financování sociálních služeb je financování integrální
součástí celého střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Alokace financí jsou
zakomponovány v každé části střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Jednotlivé
priority, opatření, aktivity obsahují jednoznačně definovanou výši finančních prostředků a
její zdrojovou strukturu. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obsahuje současně
celkové shrnutí financování v části k tomu určené:
-

tato část je v závěru střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb;

-

má jednotnou strukturu – obsahuje:
o

popis rozdělování finančních prostředků

o

transparentně popsaný klíč k redistribuci finančních prostředků pro
jednotlivé sociální služby;

-

obsahuje předem definované přehledové tabulky (viz níže).
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Datové zdroje
Pro zpracování jednotných, předem definovaných přehledových tabulek je zapotřebí, aby
všechny kraje využívaly jednotnou datovou základnu (je požadována historie minimálně 2
roky zpětně). Základním zdrojem dat pro sledování nákladů/výnosů/příjmů/výdajů, jejich
historie - je aplikace OK služby - poskytovatel17 . V červenci příslušného kalendářního roku
jsou k dispozici údaje od poskytovatelů za rok předchozí. Z těchto údajů lze čerpat historii
poskytnutých finančních prostředků z veřejných zdrojů, z úhrad od uživatelů a dalších
zdrojů. Sledování historie slouží i jako zpětná kontrola skutečně poskytnutých finančních
prostředků na jednotlivé sociální služby.
Problematický ve vztahu uzavřeného účetnictví (rozpočtu) poskytovatelů je vždy rok, ve
kterém jsou finanční prostředky na rok následující rozdělovány. V tomto případě je nutné
vycházet z žádostí o dotaci, z aktuálních dat od poskytovatelů.
Dalším zdrojem dat mohou být stejně jako u parametru nákladovosti metody benchmarking,
BSC nebo další dílčí analýzy či další výstupy projektu Podpora procesů v sociálních
službách.

Zdroje financování
-

Výhled financování sítě sociálních služeb jednoznačně obsahuje rozpočet financování
podle zdrojů:
(obsahuje zdrojovou historii minimálně 2 roky zpětně), obsahuje jak absolutní
hodnotu, tak procentní podíl jednotlivých zdrojů

-

výhled financování kraje obsahuje minimálně následující zdroje:
1. MPSV
2. Kraj
3. Obec
4. Uživatelé
5. Ostatní

Vzhledem k vymezení sítě sociálních služeb dle činností je nutná revize aplikace OKslužbyposkytovatel.
17
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-

U přehledu finančního rámce vymezené sítě sociálních služeb u služeb sociální péče
jsou uvedeny minimálně následující zdroje (a to jak v absolutních hodnotách, tak
v procentních podílech):
1. MPSV
2. Kraj
3. Obec
4. Uživatelé

-

U přehledu finančního rámce vymezené sítě sociálních služeb u služeb sociální
prevence jsou uvedeny minimálně následující zdroje (a to jak v absolutních
hodnotách, tak v procentních podílech):
1. MPSV
2. Kraj
3. Obec

-

Síť sociálních služeb a její finanční vymezení obsahuje příležitosti a možnosti dalšího
financování – mimo svůj standardní rámec na zajišťování provozu služeb – proces
plánování a síťování má napomáhat generování informací o dalších možnostech
zdrojů mimo rámec standardního financování provozních nákladu sociálních služeb jedná se například o investiční zdroje na transformaci pobytových zařízení v rámci
IOP, fondy EU, investiční zdroje krajů a obcí na rekonstrukci či výstavbu zařízení
sociálních služeb atd.

Rozdělování finančních prostředků
-

V rámci finanční části střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb je srozumitelně
popsáno rozdělování finančních prostředků na vymezenou síť včetně klíče k jejich
rozdělování.

-

Pro transparentní popsání rozdělování finančních prostředků, které v současné době
probíhá prostřednictvím grantových a dotačních titulů, je nezbytné:
1. popsat způsob rozdělování finančních prostředků na úrovni kraje – zda
kraj rozděluje své finanční prostředky na poskytování sociálních služeb
prostřednictvím např. výběrového, dotačního, zadávacího či jiného řízení
včetně zdůvodnění jeho použití
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2. jasně, srozumitelně a transparentně stanovit a popsat klíč k financování
jednotlivých služeb v síti – při splnění daných podmínek má konkrétní
služba pro konkrétní cílovou skupinu nárok na jednoznačně definovanou
finanční alokaci (která se odvíjí od jednoznačných kritérií – např. náklady
na jednotku v daném druhu služby pro danou cílovou skupinu). Klíč pro
rozdělování státních finančních prostředků a prostředků kraje by měl být
jednotný, měl by probíhat ve stejném termínu, jako nejvhodnější a
nejefektivnější se jeví možnost vyplňování jednotné jediné žádosti ze stran
poskytovatelů (ve smyslu rozdělování finančních prostředků na základě
žádosti o dotaci). Pouze jednoznačné popsání klíče ke stanovování
jednotlivých alokací vůči druhům služeb a cílovým skupinám umožňuje
kvalitní proces plánování finančních prostředků na zajišťování
sociálních služeb na úrovni kraje.

KLÍČ k redistribuci finančních prostředků
Doporučujeme, aby Souhrnná žádost, kterou předkládají kraje MPSV, byla přílohou
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. Důvodem této změny oproti současnému
stavu, kdy je střednědobý plán rozvoje sociálních služeb přílohou souhrnné žádosti, je
jednak samotná souslednost jednotlivých kroků – strategie, plánování, tvorba sítě a na ni
navázané financování, a jednak přiznání větší důležitosti procesu plánování.
V současné době kraje využívají pro stanovení výpočtu alokací jednotlivým poskytovatelům
různá kritéria: např. inflaci, výše úvazků pracovníků v přímé péči, kapacita služby, kvalita,
dostupnost a jiná. Kraj ve střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb musí tato kritéria
jasně popsat, stanovit míru jejich vlivu a popsat jejich použití.
Popis:
1. Kritéria – popis jednotlivých kritérií, která ovlivňují výši poskytnutých finančních
prostředků – např. poměr pracovníků v přímé péči vůči kapacitě služby, cenové
rozpětí služby atd.
2. Ovlivnění – popis, jaký mají kritéria konkrétní vliv na výši finančních prostředků –
např. váha, procento apod. Popis toho, jak jsou kritéria zohledněna.
3. Výpočet – popis, jak konkrétní kritéria působí (ovlivňují) na druhy sociálních služeb
dle jednotlivých cílových skupin. Pokud jsou kritéria či jejich podíl na ovlivnění
různá ve vztahu k jednotlivým poskytovatelům, je nutné popsat všechny případy
ovlivnění.
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Klíč musí být popsán natolik srozumitelně a konkrétně, že umožní zpětnou kontrolu
výpočtu navrhované dotace jednotlivým poskytovatelům, jak jsou uvedeny v Souhrnné
žádosti.

Přehledové tabulky:
Tab.: Financování druhů soc. služeb podle cílových skupin zařazených do sítě
SÍŤ/ rok (2 roky zpětně, 3 roky výhled)

Druh soc.
služby

cílová
skupina

celková
kapacita rozsah v
rámci sítě

Rok

region,
oblast

stát

Kraj

Ostatní
celkem

%z
%z
%
částka
částka
částka
celkem
celkem
z celkem

celkem

Tab.: Podíl zdrojů finančních prostředků na financování celkové sítě v jednotlivých rocích (2
roky zpětně, 3 roky výhled)
Zdroj finančních
prostředků/rok

2010

2011

2012

2013

2014

SÍŤ (celkem v Kč)
MPSV
kraj
obec
Fondy zdravotních pojišťoven
uživatelé
Fondy EU
Ostatní (specifikace)
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Možnosti sledování dat o sociálních službách
Systematicky uchopit problematiku sledování výkonnosti (vykazování) a efektivity
jednotlivých sociálních služeb se pokusila např. studie autorů Marek, J., Soukupová, R.,
Žežula, O.: Studie ceny sociálních služeb na základě reálných dat sociálních služeb krajského
města /2007-2011/.
Autoři se museli vypořádat se zřejmými potížemi způsobenými rozdílností jednotlivých
druhů sociálních služeb a to nejen v závislosti na cílové či věkové skupině svých klientů. Za
cenné lze považovat také to, že autoři si jsou vědomi logických obtíží s validitou získaných
dat a přistupují k ověřování konkrétně získaných údajů. Autoři konstatují, že se ve studii
nepodařilo stanovit objektivní cenu sociální služby, navrhují proto řadu opatření, která by
dosažení objektivizace ceny sociálních služeb na základě sledování výkonnosti sociálních
služeb dosáhnout měla.
Ve studii jsou sledovány výkonové jednotky na základě rozdělení činností služeb na
individuální, skupinové a lůžkové. V rámci těchto skupin sledují výkonové jednotky, jde o
cenu, nákladovost, výnosovost, odměňování a výkonnost.
Obecně lze konstatovat, že v současném způsobu vykazování (včetně OK systému či
Registru poskytovatelů sociálních služeb) či sledování výkonnosti a efektivity sociálních
služeb je velmi obtížné vytvářet objektivní modely, které by byly schopny postihnout
obrovskou variabilitu (srov. Kislingerová, E., Scholleová, H., Broukal, P., Habrnal, M. /2012/:
Náklady sociálních služeb /kalkulační vzorce/) mezi jednotlivými poskytovateli sociálních
služeb.
V této souvislosti zpracovatel této metodiky navrhuje směrovat pozornost zejména na
správnou definici cílů, za jejichž účelem veřejný sektor financuje potřebné sociální služby
resp. činnosti v jejich rámci. Principiální otázka v této souvislosti stojí: jaké finanční
prostředky jsou nezbytné a je účelné vynakládat na plnění vytyčeních strategických a dílčích
cílů? Tímto přístupem pak zadavatel váží dosažení svých cílů (které určil kritérii plnění a
indikátory dopadu) nezbytnými náklady na jejich dosažení (v této souvislosti tedy
finančními prostředky). Jinými slovy zadavatel by neměl zjišťovat zdaleka jen to, kolik
finančních prostředků stojí sociální služba v jednotce kapacity či dle některého z relativních
údajů, ale zejména to, jakého zlepšení situace klientů za daný objem finančních prostředků
dosáhl a jakým způsobem přispěl ke zvýšení kvality života ve svém území.
Tento přístup nejvíce koresponduje s deklarovaným postupem Královéhradeckého kraje
(včetně principu tzv. „hodnoty za peníze“), který již sleduje také vyrovnání se s požadavky
evropské legislativy.
Výše uvedená konstatování nesměřují k odmítnutí sledování výkonnosti a efektivity
sociálních služeb na základě ekonomických údajů. Doporučujeme však zaměřit pozornost
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zejména na to, čeho bylo za veřejné finanční prostředky v realitě dosaženo. Získání
relevantnějších údajů týkajících se výkonnosti a efektivity sociálních služeb bude možno
dosáhnout zdokonalením výkonu zadavatelské role – čím přesněji bude zadavatel schopen
specifikovat, jaké konkrétní činnosti a v jakých parametrech požaduje po subjektech ve své
krajské síti (a toto bude také sledovat, kontrolovat a vymáhat), tím přesněji bude moci
sledovat, do jaké míry byla „investice“ zadavatele úspěšná.
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III.

KOMPETENCE

ZADAVATELE

A

ROLE

ZODPOVĚDNÝCH

SUBJEKTŮ

Prostředí pro řízení sítě
Jde o nezbytné podmínky, které musí každý kraj (správce sítě) řádně definovat a společně
s dalšími partnery v území vyjasnit. Bez jejich naplnění není možné účinně řídit a tvořit síť.
Uvedené plnění je vhodné státem rozvíjet a vytvářet podmínky pro další zvyšování kvality
řízení ve veřejné správě.
Podmínka

Plnění

JASNĚ
DEFINOVANÉ
ODPOVĚDNOSTI
(za
podobu, řízení a tvorbu sítě)

Je jasně určeno, kdo síť na krajské (regionální)
úrovni řídí – polická odpovědnost.

ÚČINNÁ KOORDINACE A
MANAGEMENT PŘI PLNĚNÍ
FUKNCÍ SÍTĚ

ROZDĚLOVÁNÍ
DO SÍTĚ

ZDROJŮ

Je jasně určeno, kdo síť prakticky spravuje –
odpovědnost na úrovni úředníků/odborů.
Odpovědné osoby jsou manažersky zdatné
(případně své kompetence vědomě zdokonalují).
Odpovědné osoby jsou odborně kompetentní
(případně své kompetence vědomě zdokonalují).
Je stanoven jasný způsob distribuce zdrojů,
transparentní pravidla.
Mezi tato pravidla patří:

rovný přístup k finančním prostředkům

princip soutěže, který zajišťuje rovné
podmínky jednotlivým poskytovatelům

vícezdrojové financování, struktura je předem
jasně definována včetně procentního vyjádření

ZAJIŠTĚNÍ IMPLEMENTACE
KOMPLEXNÍCH CÍLŮ
ZÁVAZNÝ
OBJEM
PROSTŘEDKŮ
VYČLENĚNÝCH NA ŘÍZENÍ
SÍTĚ
JASNÉ
MNOŽSTVÍ
FINANČNÍCH
PROSTŘEDKŮ NA PODOBU
SÍTĚ NA URČITÉ OBDOBÍ
OVĚŘOVÁNÍ
PLNĚNÍ


víceleté financování
Realizace dlouhodobých strukturálních změn, např.
deinstitucionalizační proces, aplikace národních
priorit
Jasný závazek v rozpočtu a v rozpočtovém výhledu.
Jasné personální, technické a materiální zajištění.
Jasný závazek v rozpočtu a rozpočtovém výhledu
daného území.
Je vybudován mechanismus kontroly, že daná
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PARAMETRŮ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SÍTĚ

MEZIREZORTNÍ
SPOLUPRÁCE

PRAVIDELNÁ
AKTUALIZACE A REVIZE

KOMUNIKACE
S VEŘEJNOSTÍ, S OBČANY

služba do sítě stále patří, že aktuálně, resp. ve
kterémkoliv
okamžiku
naplňuje
parametry
(potřebnost, kvalita, dostupnost, nákladovost).
Jasně vymezen subjekt, místo a způsoby propojení
témat při řešení nepříznivých situací na jiné rezorty
(platforma pro řešení přesahů do jiných oblastí).
Správce sítě pravidelně kontroluje a aktualizuje a
zajišťuje, aby síť služeb reagovala na změny.
Správce sítě veřejnosti předkládá informace o tom,
které ze zjištěných potřeb nebudou v rámci sítě
sociálních služeb uspokojovány, resp. jaké jsou
limity pro danou oblast a pro jaké priority a z jakého
důvodu se dané území je rozhodlo podporovat.

Vytvořené prostředí, podmínky by měly být:


kontinuálně zlepšovány prostřednictvím sady systémových opatření SPRSS



nedostatečně realizované činnosti prostřednictvím systémových opatření SPRSS
eliminovat



podporovány z úrovně státu (např.
metodickými pokyny, doporučeními)

prostřednictvím

metodických

dnů,
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Role subjektů při tvorbě krajské sítě sociálních služeb
Pro definování rolí jednotlivých subjektů je klíčové, zda proces přijímání střednědobých
plánů rozvoje sociálních služeb jednotlivých krajů má konzultační či schvalovací charakter.
Zpracovatelé vycházejí z předpokladu, že MPSV zaujímá schvalovací roli v uvedeném
procesu. MPSV v tomto nazírání zajišťuje, aby kraje společně s výkonem samostatné
působnosti zajišťovaly implementaci závazných národních priorit a závazků ČR, dále pak
MPSV dbá, aby bylo zajištěno transparentní a efektivní vynakládání veřejných finančních
prostředků v oblasti sociálních služeb. MPSV na druhou stranu krajům poskytuje
metodickou.
Druhým předpokladem je, že obce a kraj aktivně spolupracují v průběhu tvorby a
implementace SPRSS, jak předjímá zákon o sociálních službách.
Uvedená tabulka shrnuje základní činnosti jednotlivých subjektů při řízení sítě sociálních
služeb:
Subjekt
Národní úroveň
MPSV

Regionální úroveň
Kraj
18

činnosti
 vyjadřuje a vyhodnocuje střednědobé plány rozvoje sociálních
služeb18
 metodicky podporuje kraje, obce a další zainteresované subjekty
při přípravě a zpracování SPRSS
 kontroluje kvalitu plánovacích a řídících procesů krajů a
síťování
 zajišťuje technickou podporu krajů a obcí (databáze atd.)
 zajišťuje, aby bylo vytvořeno prostředí pro kvalitní řízení sítí
sociálních služeb, tzn. zaručuje objem finančních prostředků ve
střednědobém horizontu, jejichž prostřednictvím kraje řídí své
sítě sociálních služeb; umožňuje krajům definovat nezbytnou
kvalitu poskytovaných sociálních služeb v rámci sítě (variantou
mohou být stávající SQSS a sledování návazných kvalitativních
charakteristik); prostřednictvím národních strategických
dokumentů stát vytváří rámec pro nastavení kritérií dostupnosti
a nákladovosti sociálních služeb
 zaručuje a distribuuje finanční prostředky krajům
 stanovuje formální, obsahové a kvalitativní požadavky dílčích i
finálních výstupů procesů řízení sítě sociálních služeb na úrovni
krajů (včetně alokace finančních prostředků) prostřednictvím
„národního plánu“
 řídí proces tvorby krajské sítě
 ve spolupráci s obcemi, poskytovateli a uživateli a dalšími
partnery sestavuje, implementuje a evaluuje střednědobý plán

Jedná se o porovnání SPRSS, které provádí MPSV, s předem stanoveným rámcem pro sledování

kvality SPRSS a jeho provázanost s „národní strategií“.
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rozvoje sociálních služeb, což zahrnuje:
 koordinuje zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb
na svém území zejména ve spolupráci s obcemi
 financuje sociální služby na svém území ze státního
rozpočtu a může se v rámci svého rozpočtu na financování
sociálních služeb podílet
 zadává, jakými činnostmi mají být uspokojovány zjištěné
potřeby, a stanovuje jejich hierarchii a podporu
 vyjednává s obcemi na svém území kofinancování v síti
zařazených sociálních služeb
 stanovuje základní síť terénních a ambulantních služeb na
svém území
 na základě stanovené sítě terénních a ambulantních služeb
vymezuje kapacity a další podmínky pro fungování
dlouhodobých pobytových zařízení včetně přechodných
opatření (povinný přístup k transformaci sociálních
služeb)
 spolupracuje s ÚP na sledování kvality poskytování
sociálních služeb a implementuje je do systému řízení sítě
sociálních služeb
 stanovuje základní a nepodkročitelná kritéria, kterých
musí všechny služby určené k podpoře dosahovat,
případně určovat přechodná ustanovení k jejich dosažení
(zejména u pobytových služeb)
 sleduje a dokládá naplňování národního plánu
 stanovuje požadavky na formální, obsahovou a
kvalitativní náplň dílčích i finálních výstupů plánovacích a
řídících činností obcí
 stanovuje podobu výstupů a ukazatelů svého SPRSS
 meziresortní spolupráce – síť sociálních služeb nemůže
existovat bez součinnosti s vnějším světem rozvoje
návazných a dalších veřejných služeb a bez rozvoje
dopravní infrastruktury, školství, zdravotnictví apod.
 transparentní financování – vytvoření a dodržování
jasných a transparentních pravidel alokace finančních
prostředků, zajištění rovného přístupu k finančním
prostředkům bez ohledu na zřizovatele
 registruje sociální služby a pravidelně kontroluje plnění
registračních podmínek, včetně aplikace sankcí


Místní úroveň
Obec



pravidelně sleduje a vyhodnocuje funkčnost a účinnost
podporované sítě sociálních služeb, reaguje na změny – tzn.
strategicky řídí implementaci SPRSS
ve spolupráci s krajem, poskytovateli, uživateli a dalšími
partnery zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb na svém
území
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Úřad práce






Poskytovatelé




Uživatelé,
účastníci
(pečující
apod.)



další
procesu
osoby



podílejí se na financování sociálních služeb v synergii s krajem
obce (zejména ORP) zajišťují výkon terénní sociální práce na
svém území, jejíž součástí je zjišťování potřeb poskytování
sociálních služeb na svém území a sledování kvality sociálních
služeb poskytovaných občanům obce
definují cíle, jež musí být prostřednictvím poskytování
sociálních služeb naplněny
zefektivňuje poskytování sociálních služeb v souladu s §2
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
v souladu s §2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích obce koordinují
všechny své politiky za účelem zvýšení samostatnosti a
nezávislosti ohrožených osob na svém území (bytová politika,
doprava, údržba apod.), relevantní politiky obce a kraj realizují
se synergickým účinkem
pravidelně sledují a vyhodnocují funkčnost a účinnost
podporované sítě sociálních služeb, reaguje na změny – tzn.
strategicky řídí implementaci SPRSS
poskytuje statistická data účastníkům plánovacích procesů
spolupracuje s krajem a obcemi v průběhu plánovacích a
řídících procesů (PnP, SQSS, hmotná nouze, zaměstnanost)
realizuje aktivní politiku zaměstnanosti v součinnosti s krajem a
obcemi na území své působnosti, koordinuje ji s výstupy
střednědobých plánů kraje a obcí
aktivně podporuje zaměstnanost klientů sociálních služeb,
zapojuje kraje a obce do tvorby a implementace aktivní politiky
zaměstnanosti
provádí inspekce kvality sociálních služeb, včetně aplikace
sankcí
jsou účastníky procesů tvorby SPRSS kraje a obcí
v souvislosti se sběrem potřeb poskytují relevantní informace
zadavateli, např. zpracovávají souhrnné vyhodnocení
individuálních plánů svých klientů
jsou přímými účastníky procesu tvorby sítě minimálně na
úrovni obcí
na všech úrovních jsou zapojeni do procesů zjišťování potřeb
konkrétních činností poskytovaných v rámci sociálních služeb

Úrovně a role v řízení sítě sociálních služeb
MPSV

Národní úroveň

metodika, dohled, kontrola

Krajská úroveň

řízení sítě, plánování, financování

kraje

Místní úroveň

zjišťování potřeb, kofinancování,
správa místní sítě

obce
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Poznámky k výše uvedené tabulce:
Vstup do sítě se děje na základě jednoznačných pravidel. Aby mohl správce sítě síť řídit,
musí řádně fungovat další mechanismy, které síť ovlivňují, proto byla v textu výše uvedené
tabulky zdůrazněna nezbytnost meziresortní spolupráce zejména na úrovni řídícího
subjektu. Aby mohl mít správce plnou odpovědnost za plné fungování sítě, musí další
subjekty participující na tvorbě sítě řádně plnit své povinnosti:


stát prostřednictvím MPSV – garantuje jasný závazek finančních prostředků, způsob
alokace, sladění času, schvaluje krajské plány



MPSV prostřednictvím sociálních služeb naplňuje své (národní) strategie a zcela
cíleně své strategie podporuje (finančně) a po krajích vyžaduje jejich plnění. Pokud
kraj strategie nenaplňuje, MPSV neposkytne finanční prostředky



Obcím zákon ukládá zjišťování nepříznivých situací (potřeb), tato metodika hodlá
popsat, co tento závazek znamená, zároveň je třeba dodat, že obec by měla své
sociální služby ve spolupráci a synergii s krajem podporovat a spoluřídit
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ZÁVĚR
Implementace této metodiky předpokládá naplňování či změny stávající legislativy a to
zejména:


nabytí účinnosti § 101a zákona o sociálních službách



realizace deklarované tzv. parametrické varianty financování sociálních služeb
s cílem realizovat ve výhledu variantu reformní



zajištění vymahatelnosti §94 a) a e) zákona o sociálních službách – tedy povinnost
obcí zjišťovat potřeby sociálních služeb a spolupracovat s krajem



změna §94 d) zákona o sociálních službách – v souvislosti s většími nároky na kraje
v oblasti řízení sítě sociálních služeb (viz §101 zákona o sociálních službách), je
nezbytné, aby obce přispěly k řízení krajské sítě sociálních služeb nejen zjišťováním
potřeb, ale také definováním priorit (tzn. cest k uspokojování zjištěných potřeb)
prostřednictvím zpracovaných střednědobých plánů sociálních služeb na úrovni obcí
(srov. Marek, J., Soukupová, R., Žežula, O.: Studie ceny sociálních služeb na základě
reálných dat sociálních služeb krajského města /2007-2011/, str. 9)



zavázání krajů k plnění §95 zákona o sociálních službách prostřednictvím závazné
metodiky, která vychází ze základních a nepodkročitelných parametrů řízení sítě –
potřebnost, dostupnost, kvalita a nákladovost

Další směr a vývoj zajišťování sociálních služeb - návaznost dalších
metodických výstupů
Tato metodika, jak již bylo konstatováno v úvodu, nemůže postihnout a popsat veškeré
okolnosti týkající se stávající situace, ale zejména budoucího vývoje v oblasti zajišťování
sociálních služeb a řízení sítí těchto služeb. MPSV jako garant sociální politiky státu bude
muset v nejbližší době jasně deklarovat podmínky a pravidla pro zajišťování a financování
sociálních služeb a řešit soulad s podmínkami veřejného zadání a veřejné podpory.
Zpracovatel této metodiky předpokládá další práci na definovaných metodických postupech
a doporučeních, revizi a doplnění těchto postupů, a to zejména s ohledem na další očekávané
výstupy projektu Podpora procesů v sociálních službách a možné změny v pojetí sociální
politiky státu.
Zpracovatel metodiky předpokládá další vyjasňování a stanovování postupů v otázkách jako
jsou například:


jak zajistit výběr (resp. kontraktování) potřebných kapacit ze strany zadavatele (tedy
toho, kdo řídí síť)



s tím související způsob financování sítě sociálních služeb se zohledněním zejména
problematiky ochrany hospodářské soutěže
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způsoby stanovování dílčích kritérií, která budou prakticky sledovat naplňování
základního parametru dostupnosti sociálních služeb



metody a způsoby stanovování specifických kritérií kvality sociálních služeb
zařazených do sítě



témata zavedení víceletého financování poskytování sociálních služeb.
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DOPORUČENÝ

POSTUP

ZJIŠŤOVÁNÍ

POTŘEB

A

JEJICH

VYHODNOCOVÁNÍ NA ÚROVNI OBCÍ A KRAJŮ
Část procesu

Činnost

 struktura pro zjišťování potřeb –
místní/ krajské partnerství
fáze
 pravidelná komunikace,
 výměna informací
 zavedení běžné spolupráce
 práva a povinnosti partnerů v
procesu
 harmonogram
činnosti
při
zjišťování potřeb
 vyhodnocení
stávajících
postupů
Vyhodnocení  analýza
vlastní
analytické
dokumentace
stávajících
(sociodemografická,
dat
a
ekonomická
data,
výstupy
informací
realizovaných projektů (IP),
 dosavadní střednědobé plány,
studie, plánovací podklady
 vyhodnocení
dostupných
materiálů
z jiných
resortů
zadavatele
 Vyhodnocení uvedených dat a
informací v řídící či výkonné
struktuře procesu plánování
 shrnutí zjištění
Stanovení
 definice předmětu zkoumání
výzkumných  stanovení oblastí (témat), ve
kterých je nezbytné získat další
otázek,
informace a data
hypotéz
Přípravná

odpovědnost realizátor

výstup

 kraj

 odbor SOC  usnesení Rady/
Zastupitelstva
kraje

 kraj

 řídící
a  Komparativní
výkonná
syntetická
struktury
analýza
procesu
plánování
a
řízení
soc. služeb

 Kraj
 . řídící a  hypotézy,
 Obec
ve
výkonná
výzkumné
spolupráci s
struktury
otázky
krajem
procesu
plánování
a
řízení
soc. služeb

Př. Stanovené otázky musí vést ke zjištění situace ohrožených osob (uživatelů) a to:
 co potřebují, aby se jim žilo lépe
 Jak vnímají vlastní život
 Jaké mají představy o změnách a zlepšeních, které by ve svém životě chtěli
 S čím z toho všeho potřebují pomoc
 Proč s tím potřebují pomoc
 Co je vede k tomu pomoc hledat (a proč to nezvládnou sami)
 Kdo všechno jim s tím může pomoci a zda to sami vědí a umějí pomoc najít
Jaké místo v tom zaujímá sociální služba
Sekundární

 Výstupy a dokumenty dalších  kraj
subjektů (MPSV, ÚP, obce,

 odbor SOC  sekundární
analýza dat se
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analýza

poskytovatelé apod.)
shrnutím
 Jejich charakteristika a uvedení
využitelných informací
 Přínos
analyzovaných
dokumentů pro zpracovatele
Zadání
a  na
základě
stávajících  kraj, obce
 řídící
a  Kvalitativní
výstupů je zpracováno zadání
výkonná
výzkum
realizace
pro
kvalitativní
výzkum
(tzn.
struktury
kvalitativního
informace, které nelze získat
procesu
případně
jiným způsobem, než v přímém
plánování
kvantitativní
kontaktu
s uživatelem
a
řízení
ho výzkumu
(znevýhodněnou osobou)
soc. služeb
 u osob využívajících také
služby sociální péče je nezbytné
realizovat
skupinové
či
individuální rozhovory
 u osob využívajících zejména
služby sociální prevence je
nezbytné realizovat minimálně
analýzu individuálních plánů
klientů těchto služeb
 v případech, kdy to sběr dat
vyžaduje je možné zvolit i
kvantitativní metody výzkumu
Evaluace
 Zjištění případných nedostatků  Kraj
 řídící
a  Evaluační
v
procesu
zjišťování
potřeb,

Obce
ve
výkonná
zpráva (záznam
zjištěných
jejich odstranění
spolupráci s
struktury
z jednání apod.)
potřeb
krajem
procesu
plánování
a
řízení
soc.služeb
Oběh



informací



předání
informací  kraj
relevantním subjektům (které
mohou zjištěné využít, např.
obce, MPSV, ÚP, další
odbory úřadu)
využití ve struktuře řízení
soc. služeb

 odbor SOC  klíčový
podklad
pro
tvorbu sítě
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Seznam použitých zkratek
ČR

Česká republika

ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení

ČSÚ

Český statistický úřad

ESF

Evropský sociální fond

Metoda BSC

Metoda Balanced Scorecard

MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí

OSPOD

Oddělení sociálně právní ochrany dětí

ORP

obce s rozšířenou působností (obce III. typu)

PnP

Příspěvek na péči

SPRSS

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

SQSS

Standardy kvality sociálních služeb

ÚP

Úřad práce
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