Rozvojový záměr
1

ÚDAJE O PŘEDKLADATELI
předkladatel záměru (název)
identifikační číslo (IČ)
právní forma
adresa, sídlo (dle ŽR, OR)
kontaktní údaje (telefon, e-mail)
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TYP ZÁMĚRU (označte x)
vznik nové sociální služby, zařazení do Sítě sociálních služeb ZK

vypište

X

poznámka

transformace sociální služby na jiný druh sociální služby

(v případě transformace se
podávají dva záměry, jeden snižuje kapacitu stávající služby, druhý záměr zvyšuje kapacitu a případně
mění druh služby nebo vzniká nová služba, do poznámky uveďte číslo souvisejícího rozvojového záměru)

rozšíření formy sociální služby
rozšíření územní působnosti sociální služby
rozšíření časové dostupnosti sociální služby
rozšíření kapacity sociální služby (pobytové služby lůžka, ambulantní a terénní služby
přepočtený úvazek pracovníků v přímé péči)

celková změna cílové skupiny uživatelů sociální služby (např. z cílové skupiny rodiny s
dětmi na cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením)

zařazení sociální služby do Sítě sociálních služeb ZK (již existující služba)
snížení kapacity služby (pokud je plánován útlum/omezení služby, např. snížení počtu lůžek nebo
úvazků pracovníků v přímé péči)

ukončení sociální služby
3

CHARAKTERISTIKA ZÁMĚRU

popište

popis, cíl a zdůvodnění záměru (popis současného a požadovaného stavu; jakým způsobem
tohoto bude předkladatelem dosaženo; důraz na fakta)
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ÚDAJE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ
druh sociální služby (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)

označte
osobní asistence

pečovatelská služba

tísňová péče

průvodcovské a
předčitatelské služby

podpora samostatného
bydlení

odlehčovací
služby

centra denních
denní stacionáře
týdenní stacionáře
služeb
domovy pro osoby se
domovy pro
domovy se zvláštním
zdravotním
seniory
režimem
postižením
sociální služby poskytované ve zdravotnických
chráněné bydlení
zařízeních lůžkové péče dle § 52
telefonická krizová
tlumočnické služby
raná péče
pomoc
azylové domy

domy na půl cesty

kontaktní centra

krizová pomoc

intervenční centra

nízkoprahová denní
centra

nízkoprahová zařízení
pro děti a mládež

noclehárny

služby následné péče

SAS pro rodiny s
dětmi

SAS pro seniory a osoby
se zdravotním postižením

sociálně
terapeutické dílny

terapeutické
komunity

terénní programy

sociální rehabilitace

odborné sociální poradenství

identifikátor sociální služby (dle registrace pokud již byl službě přidělen)
název sociální služby (v případě, že služba existuje)
forma sociální služby
typ služby
adresa sociální služby

ambulantní

terénní

péče

prevence

poradenství

(místo poskytování, pokud existuje)

předpokládaný termín realizace záměru

4a

pobytová
(u kombinovaných služeb uveďte převažující formu)

měsíc xx

rok 20xx

stávající stav

požadovaný stav

(před realizací záměru)

(po realizaci záměru)

stávající časový rozsah služby

nový časový rozsah služby

(před realizací záměru)

(po realizaci záměru)

FORMA SOCIÁLNÍ SLUŽBY (označte křížkem vybranou variantu/y)
pobytová
ambulantní
terénní

4b

ČASOVÝ ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY
(u vybrané formy služby uveďte konrétní změnu provozní doby)

Ambulantní forma
pondělí možnost konkretizace jednotlivých pracovišť
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
Terénní forma
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
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CÍLOVÁ SKUPINA OSOB (procentuální vyjádření poměru složení klientů)
Senioři
senioři
osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí
Osoby se zdravotním postižením
osoby s chronickým duševním onemocněním
osoby s poruchou autistického spektra
osoby s kombinovaným postižením

od:
od:
od:
od:
od:
od:
od:

do:
do:
do:
do:
do:
do:
do:

od:
od:
od:
od:
od:
od:
od:

do:
do:
do:
do:
do:
do:
do:

od:
od:
od:
od:
od:
od:
od:

do:
do:
do:
do:
do:
do:
do:

od:
od:
od:
od:
od:
od:
od:

do:
do:
do:
do:
do:
do:
do:

stávající stav

požadovaný stav

(před realizací záměru)

(po realizaci záměru)

osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby s chronickým onemocněním
osoby s jiným zdravotním postižením
Rodiny s dětmi
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
oběti domácího násilí
rodiny s dítětem/dětmi (včetně rodin s dětmi se zdravotním postižením)
Osoby ohrožené sociálním vyloučením
osoby bez přístřeší
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby v krizi
osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
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VĚKOVÁ STRUKTURA CÍLOVÉ SKUPINY (označte křížkem vybranou variantu/y)

stávající stav

požadovaný stav

(před realizací záměru)

(po realizaci záměru)

stávající stav

území, kam míří rozvojový záměr

0 - 5 let
6 - 14 let
15 - 17 let
18 - 26 let
27 - 64 let
65 - 80 let
osoby nad 80 let věku
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PŮSOBNOST SOCIÁLNÍ SLUŽBY (SO ORP)
(týká se pobytových a ambulantních služeb v případě, že se rozšiřuje místo poskytování, a terénních služeb)

(vypište konkrétní obce)

(před realizací záměru)

Bystřice pod Hostýnem
Holešov
Kroměříž
Luhačovice
Otrokovice
Rožnov pod Radhoštěm
Uherské Hradiště
Uherský Brod
Valašské Klobouky
Valašské Meziříčí
Vizovice
Vsetín
Zlín

křížkovat

vypisovat

Celkem počet obcí:
8

ZDROJ INFORMACÍ O POTŘEBÁCH, ZE KTERÝCH ZÁMĚR VYCHÁZÍ
stávající uživatelé sociální služby (např. změna potřeb stávajících uživatelů domova pro seniory v souvislosti se

kvantifikace

popis

zvyšováním počtu osob s Alz. chorobou a jinými typy demencí)

odmítnutí zájemci o sociální službu z kapacitních důvodů
odmítnutí zájemci o sociální službu z jiných důvodů (uveďte jakých, např. jiná cílová skupina)
jiný (uveďte jaký, např. lékař, obec, nemocnice, jiná organizace)
9

SOULAD ZÁMĚRU SE STŘEDNĚDOBÝM PLÁNEM ZLÍNSKÉHO KRAJE/SO
ORP/OBCE
soulad záměru s prioritami Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
ve Zlínském kraji

X

priorita
záměr nereaguje na žádnou prioritu SPRSS 2016-2018

(Vyberte křížkem ze seznamu priorit 1 prioritu, se kterou je záměr v souladu.)

priority pro cílovou skupinu "Senioři"
1.1. Podpora transformace stávajících kapacit pobytových služeb pro seniory na služby pro
seniory s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí vyžadujících celodenní péči jiné
osoby
1.2. Rozvoj aktivit zvyšující motivaci pobytových služeb pro seniory k zajišťování podpory a
péče především osobám s vysokou mírou podpory, kterou není možno zajistit v domácím
prostředí
1.3. Podpora rozvoje dostupnosti kapacit pobytových služeb pro seniory komunitního typu
1.4. Podpora časové a finanční dostupnosti terénních služeb

priority pro cílovou skupinu "Osoby se zdravotním postižením"
2.1. Podpora integrace osob s duševním onemocněním formou ambulantních, terénních a
vybraných pobytových služeb
2.2. Podpora transformace kapacit ústavních služeb pro osoby se zdravotním postižením na
pobytové služby odpovídající identifikovaným potřebám klientů a osobám v území
2.3. Podpora integrace osob se zdravotním postižením prostřednictvím rozvoje ambulantních,
terénních a vybraných pobytových služeb v místech, kde tyto osoby žijí
2.4. Podpora pro pečující osoby

priority pro cílovou skupinu "Rodiny s dětmi"
3.1. Udržitelnost a podpora rozvoje ambulantních a terénních služeb pro ohrožené rodiny a
děti, které zabraňují umístění dětí do ústavních pobytových služeb
3.2. Podpora zvyšování odborných kompetencí pracovníků služeb pro rodiny s ohroženými
dětmi
3.3. Podpora aktivit a služeb podporujících náhradní rodinnou péči

priority pro cílovou skupinu "Osoby ohrožené sociálním
vyloučením"
4.1. Udržení a rozvoj terénní sociální práce
4.2. Rozvoj ambulantních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením ve správních
obvodech obcí s rozšířenou působností nad 30 tisíc obyvatel
4.3. Zajištění ubytování s celodenní péčí pro osoby se závislostmi (alkohol), omezeným
příjmem/bez příjmu, bez rodinného zázemí, se špatným zdravotním stavem
4.4. Rozvoj kapacit specializovaného dluhového poradenství

zařazení záměru v komunitním plánu rozvoje sociálních služeb, či v jiném
strategickém dokumentu území, ve kterém sociální služba působí
(pokud ano, uveďte název dokumentu včetně jeho platnosti, číslo a název priority, případně opatření)

Ano/Ne
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SOULAD ZÁMĚRU S POTŘEBAMI ÚZEMÍ
soulad záměru s potřebami, vydefinovanými pracovními skupinami SO ORP v
rámci jednotlivých cílových skupin

potřeby

X

záměr nereaguje na žádnou potřebu
potřeby pro cílovou skupinu "Senioři"

(Vyberte křížkem ze seznamu potřeb 1 potřebu, se kterou je záměr v souladu.)
1. Celodenní péče pro osoby s demencí či Alzheimerovou chorobou a seniory s vysokou mírou
závislostí na péči (3. a 4. stupněm závislosti)
2. Odpočinek pro pečující osoby
3. Setrvání a péče v domácím prostředí
4. Samostatné bydlení pro soběstačné, či téměř soběstačné a seniory s nízkým příjmem
5. Posílení sociální práce na obcích
6. Sociální kontakty v okrajových lokalitách SO ORP

potřeby pro cílovou skupinu "Osoby se zdravotním postižením"
1. Podpora při sociálním začleňování duševně nemocných často spojená s bydlením
2. Potřeba sebeuplatnění, osamostatnění, pracovního uplatnění a sociálních kontaktů
3. Možnosti samostatného bydlení pro osoby se zdravotním postižením
4. Odpočinek pro pečující osoby
5. Bydlení a péče pro osoby s duševním onemocněním
6. Potřeby klientů v pobytových zařízeních, zvláště v souvislosti s probíhající transformací
7. Bydlení se zajištěním vyšší podpory při péči pro osoby s mentálním postižením
8. Podpora pro pečující osoby (podpora kompetencí se zaměřením na péči o zdravotně
postižené; zaměstnání pro pečující osoby)

potřeby pro cílovou skupinu "Rodiny s dětmi"
1. Finančně dostupné bydlení
2. Podpora rodinám s dětmi při řešení výchovných a duševních problémů
3. Podpora rodinám s dětmi v konfliktních nebo krizových situacích
4. Pomoc při hledání zaměstnání ohroženým rodinám
5. Smysluplné využití volného času u sociálně slabých rodin s dětmi
6. Prevence sociálně-patologických jevů u dětí do 18 let
7. Předškolní vzdělávání pro děti z romských a sociálně slabých rodin

potřeby pro cílovou skupinu "Osoby ohrožené sociálním
vyloučením"
1. Dostupné bydlení
2. Zajištění podmínek pro osobní hygienu, praní prádla, zajištění ošacení, stravy
3. Podpora při získání zaměstnání
4. Odborná pomoc (osoby závislé na návykových látkách, ohrožené sociálním vyloučením)
5. Odborná rada, pomoc (především dluhová problematika)
6. Přenocování
7. Pomoc při osamostatňování
8. Včasná léčba závislostí
9. Bydlení a péče pro osoby se závislostmi (alkohol), omezeným příjmem/
bez příjmu, bez rodinného zázemí, se špatným zdravotním stavem
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POTŘEBA(Y) OSOB, NA KTEROU/É ZÁMĚR REAGUJE (uveďte v %)
1. Akutní krize, ohrožení (pomoc osobě, která je v nebezpečí, cítí se být ohrožena především na
životě či zdraví a nachází se v akutní krizi)

1.1. Bydlení/ubytování
1.2. Fyzické bezpečí a ochrana
1.3. Psychické bezpečí a ochrana
1.4. Ochrana lidských práv
2. Ubytování spojené s dalšími službami (pomoc osobě, která potřebuje v rámci
poskytované sociální služby zajistit také ubytování)

2.1. Potřeba obydlí a osobního prostoru
3 Hygiena (prostor a podmínky pro provedení osobní hygieny, přičemž tyto podmínky nemá osoba k
dispozici)

3.1. Zajištění prostoru pro osobní hygienu
4 Strava (pomoc osobě, která si nemůže stravu zajistit sama z důvodu věku, zdravotního znevýhodnění
či jiných problémů)

4.1. Donáška a dovoz stravy
4.2. Pomoc při přípravě a podání stravy
5 Péče (pomoc osobám, které potřebují zajistit péči o domácnost nebo péči o vlastní osobu,
a to z důvodu snížené soběstačnosti)

5.1. Potřeba péče o osobu včetně hygieny
5.2. Zdravotní péče
5.3. Potřeba péče o domácnost
5.4. Péče o děti
5.5. Doprovod
6 Samostatnost a osobní rozvoj (pomoc osobě, která si prostřednictvím nabízené sociální
služby může osvojit nebo upevnit sociální, psychické či fyzické schopnosti a dovednosti vedoucí k
samostatnosti)

6.1. Mobilita
6.2. Pracovní uplatnění
6.3. Sociální a společenské kontakty
6.4. Vzdělání, znalosti, dovednosti
6.5. Vlastní volba, svoboda
6.6. Příprava na vlastní bydlení a další praktické nácviky pro samostatný život
6.7. Sociální začlenění
7 Tlumočení (pomoc osobám zejména se smyslovým postižením, které potřebují zajistit tlumočení)
7.1. Tlumočení
7.2. Pomoc při komunikaci
8 Volný čas (pomoc osobám, které chtějí využít sociální službou nabízené podmínky pro smysluplné
trávení volného času a aktivity, které vedou k samostatnosti anebo osobnímu rozvoji, nabízené aktivity
nenahrazují běžně dostupné veřejné služby)

8.1. Volný čas
9 Zapůjčení kompenzačních pomůcek (zapůjčení pomůcek z důvodu kompenzace
zdravotního znevýhodnění)

9.1. Zapůjčení kompenzačních pomůcek
10 Rada, informace (pomoc osobám, které potřebují získat odborné sociální poradenství)
10.1. Finanční jistota a příjem
10.2. Informace
10.3. Životní perspektiva a budoucnost
10.4. Potřeba partnerského vztahu
10.5. Výchova dětí
10.6. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

komentář

11 Dopomoc pečující osobě

(pomoc osobám pečujících o osoby se sníženou soběstačností z
důvodu věku nebo zdravotního znevýhodnění, s cílem umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek nebo
zvýšit její odborné kompetence)

11.1. Dočasné převzetí péče o pečovanou osobou
11.2. Zvýšení odborných kompetencí pečující osoby
11.3. Výměna zkušeností pečujících osob, svépomocné aktivity
11.4. Programy a techniky na podporu vývoje dítěte, které nelze aplikovat v
domácím prostředí
12 Jiné potřeby (do poznámky uveďte jaké)
12.1. Jiná potřeba
13 Celkem
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PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY - PRACOVNÍ ÚVAZKY (počet úvazků)

stávající stav (celé služby) dle
platné organizační struktury

požadovaný stav

(před realizací záměru)

(po realizaci záměru - v případě, že SSL
rozšiřuje působnost na více území, uveďte
počet úvazků dle jednotlivých obcí)

stávající stav dle posledního AP

požadovaný stav

(před realizací záměru)

(po realizaci záměru)

stávající stav dle posledního AP

požadovaný stav

(před realizací záměru)

(po realizaci záměru)

stávající stav k 31.12.
aktuálního roku

požadovaný stav

Přímá péče
sociální pracovníci
pracovníci v sociálních službách
zdravotničtí pracovníci
pedagogičtí pracovníci
manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální
služby
Součet
Nepřímá péče
THP pracovníci
ostatní
Součet

13a KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY - POČET LŮŽEK (u pobytové formy služby)
počet lůžek

13b KAPACITA SOCIÁLNÍ SLUŽBY - POČET ÚVAZKŮ (u terénní a ambulantní formy služby)
počet úvazků

14a INDIKÁTOR SOCIÁLNÍ SLUŽBY - POČET HODIN INTERVENCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

(po realizaci záměru)

(před realizací záměru)

počet hodin intervencí

14b INDIKÁTOR SOCIÁLNÍ SLUŽBY - POČET KONTAKTŮ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

stávající stav k 31.12.
aktuálního roku

požadovaný stav
(po realizaci záměru)

(před realizací záměru)

počet kontaktů

14c INDIKÁTOR SOCIÁLNÍ SLUŽBY - POČET HODIN PŘÍMÉ PÉČE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

stávající stav k 31.12.
aktuálního roku

požadovaný stav
(po realizaci záměru)

(před realizací záměru)

počet hodin přímé péče s cestou

14d INDIKÁTOR SOCIÁLNÍ SLUŽBY - POČET HODIN PŘÍMÉ PÉČE SOCIÁLNÍ SLUŽBY

stávající stav k 31.12.
aktuálního roku

požadovaný stav
(po realizaci záměru)

(před realizací záměru)

počet hodin přímé péče bez cesty
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EKONOMICKÉ UKAZATELE

uveďte v Kč

Předpokládané náklady na realizaci záměru sociální služby celkem
Z toho:
mzdové náklady (HPP,DPČ, DPP, včetně zákonného pojištění)
provozní náklady (např. spotřeba materiálu, spotřeba energie, opravy a
udržování, cestovné včetně stravného,…)
Předpokládané výnosy na realizaci záměru sociální služby celkem
Finanční podpora z rozpočtu Zlínského kraje:
program zajištění dostupnosti
odbor SOC KÚZK
ostatní odbory KÚZK
Úhrady od uživatelů
Financování z ÚSC:
obce
Státní rozpočet:
MPSV
ostatní ministerstva
Úřad práce
Evropské zdroje
Fondy zdravotních pojišťoven
Ostatní výnosy
16

MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZABEZPEČENÍ SLUŽBY (k datu zahájení rozvojového záměru)
ANO (prostory/podmínky k zabezpečení záměru jsou zajištěny)
ANO ČÁSTEČNĚ (uveďte, co je třeba udělat pro to, aby mohl být záměr realizován, jaká investice je nutná, např.
stavební zásah, jednání o rozšíření prostor s vlastníkem objektu, vybavení objektu, výstavba, dotační prostředky, stavební
povolení,...)

NE

(podmínky pro realizaci záměru nejsou vůbec zajištěny)

Zpracovatel záměru (jméno, příjmení)
Kontaktní údaje na zpracovatele (telefon, e-mail)
Jméno a příjmení statutárního zástupce/zodpovědné osoby
Datum vyplnění

poznámka

