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Střednědobý plán
a jeho význam
• povinnost kraje zpracovávat střednědobý plán dle §95 zákona
o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
• povinná příloha žádosti kraje o dotaci ze státního rozpočtu
pro poskytovatele sociálních služeb na území kraje §101a, odst. 3c)
• nástroj pro zmapování potřeb osob na území kraje
• nástroj pro identifikaci problémů v oblasti sociálních služeb a návrh jejich
řešení, vč. stanovení priorit a opatření na dané období

• nástroj pro definici „podporované“ Sítě sociálních služeb pro dané
období, v níž zahrnuté sociální služby budou efektivní, potřebné,
dostupné a kvalitní

Střednědobý plán
a síť SSL
Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb., dle § 3 písm. i) uvádí:
sítí sociálních služeb souhrn sociálních služeb, které v dostatečné
kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností

napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na území kraje
a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje
a dostupnými finančními a jinými zdroji; síť sociálních služeb je

součástí střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje

Střednědobý plán
- proces tvorby
Střednědobý plán
rozvoje SSL

Výzva k předkládání
nabídek na poskytování
SSL; Žádost kraje o
dotaci na MPSV

Schválení SPRSS
orgány ZK

Veřejné připomínkování
návrhu

Situační analýza a
analýza potřeb a
zdrojů

Návrhová
(Strategická) část

Prováděcí – Akční plán,
tvorba Sítě sociálních
služeb

Struktura zpracování
střednědobého plánu
1.
•
•
•

Analytická část
vyhodnocení předcházejícího střednědobého plánu / akčního plánu
sociodemografická analýza Zlínského kraje
mapování potřeb osob dle jednotlivých území obcí s rozšířenou
působností v členění dle cílových skupin:
A) senioři
B) osoby se zdravotním postižením
C) rodiny s dětmi
D) osoby ohrožené sociálním vyloučením
• analýzy stávajících sociálních služeb působících na území Zlínského
kraje
• ekonomická analýza sociálních služeb ve Zlínském kraji
• SWOT analýza a shrnutí systémových problémů

Struktura zpracování
střednědobého plánu
2.
•
•
•
•
•

Návrhová část (strategická)
formulace strategie Zlínského kraje
nastavení vize a cílů
definování systémových a věcných priorit
nastavení opatření
výhled financování Sítě sociálních služeb pro období 2019 – 2021

3. Prováděcí část
• popis procesu tvorby Sítě pro daný rok, včetně podporovaného
rozvoje (hodnocení služeb dle parametrů sítě, definování
rozvojových opatření na rok daný rok, veřejné připomínkování
dokumentu)
• plní roli Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském
kraji pro daný rok – definuje Síť sociálních služeb Zlínského kraje
pro daný rok

Zapojení obcí a
komunitní plánování
Možnost financování, aneb kam musíme směřovat:
• Více zdrojové financování
• Podpora obce/obcí pro vstup do Sítě
• Komunitní plány obcí a území
• Individuální projekty kraje/obcí/poskytovatelů
• Individuální projekty kraje
• Podpora a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb ve Zlínském
kraji
• Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením ve Zlínském kraji
• Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II.

Možnost spolupráce
při plánování
• Obce

• Mikroregiony
• Místní akční skupiny

• Komunitní plány
• Zjišťování potřeb přes ORP/SO ORP – cesta pro poskytovatele

• Tým pro dohodu

Zjišťování a plánování potřeb na území Zlínského kraje v souvislosti s
podáváním rozvojových záměrů
• Komunitní plány
• Jednání PS SO ORP - zástupci obce a poskytovatelů
• Připravovaný dotazník pro zjištění potřeb obyvatel, uživatelů sociálních
služeb a dalších subjektů zapojených do systému (např. lékaři, farnosti a
významné zaměstnavatelé v kraji).
Zjišťování potřeb probíhá i ve spolupráci s dalšími odbory KUZK, kterých se
dotýká meziresortní přesah sociálních služeb a to především zdravotnictví,
školství, protidrogová prevence a romská problematika.

Na jednání Týmu pro dohodu dne 14.9.2017 byl představen harmonogram a
organizační struktura pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb pro Zlínský kraj pro 2019 – 2021.
Na dalším jednání Týmu pro dohodu dne 15.11.2017 bude představen
systém hodnocení rozvojových záměrů pro rok 2019 a také systémové
priority.
Po jednání týmu pro dohodu bude svoláno jednání pracovní skupiny
koordinátorů/kontaktních pracovníků SO ORP
Nově pro tento SPRSS 2019 – 2021 je tato pracovní skupina samostatně
popsána v organizační struktuře.

Organizační struktura
střednědobého plánu
Orgány Zlínského kraje

Tým pro dohodu

Řídící tým

Strategický tým

Zpracovatelský tým

13 pracovních skupin SO ORP + pracovní jednání sociálních pracovníků SO ORP +
pracovní skupina koordinátorů/kontaktních pracovníků za ORP

Koordinátoři SO ORP
Mgr. Marcela Vegrichtová

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem

Mgr. Michaela Vaško

Městský úřad Holešov

Mgr. Radovan Klabal

Městský úřad Kroměříž

Mgr. Miluše Netíková

Městský úřad Luhačovice

Mgr. Květoslava Horáková

Městský úřad Otrokovice

Mgr. Hana Cábová

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm

Bc. Marta Kratochvílová, DiS.

Městský úřad Uherské Hradiště

Mgr. Lenka Šupková

Městský úřad Uherský Brod

Mgr. Ludmila Cmajdálková

Městský úřad Valašské Klobouky

Bc. Jarmila Mužíková

Městský úřad Valašské Meziříčí

Mgr. et Ing. Vladimír Nedbal

Městský úřad Vizovice

Bc. Martina Ďulíková, DiS.

Městský úřad Vsetín

Bc. Soňa Moravcová

Městský úřad Zlín

Harmonogram tvorby SPRSS
Č.
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FÁZE

Analytická

OBDOBÍ

POPIS AKTIVIT

Červenec-listopad 2017

Strategie tvorby dokumentu

září – říjen 2017

Zpracování demografické analýzy, mapky pokrytí území SSL

červenec 2017

Pracovní jednání sociálních pracovníků SO ORP za účelem revize potřeb

říjen – listopad 2017

Jednání pracovních skupin SO ORP k definici potřeb na jejich území

Listopad 2017

TpD - seznámení s výsledky jednání PS SO ORP, s návrhy metodik k hodnocení SSL a RZ a návrhy
strategií pro období 2019 - 2021

prosinec 2017 - únor 2018

Sběr rozvojových záměrů poskytovatelů sociálních služeb pro Síť 2019

leden - březen 2018

3

Prováděcí

Zhodnocení Střednědobého plánu rozvoje Zlínského kraje
2016 – 2018

listopad 2017 - březen 2018

Vytvoření SWOT analýzy dle cílových skupin

listopad 2017 – březen 2018

Systémové a věcné priority pro období 2019 – 2021

duben 2018

Zpracování finančního výhledu 2019 – 2021

únor/březen 2018

Hodnocení sociálních služeb; 2. jednání 13 pracovních skupin SO ORP - priorizace RZ

březen 2018

TpD - Projednání specifik sociálních služeb

duben 2018

Definice opatření na rok 2019

duben 2018

Vymezení Sítě sociálních služeb na rok 2019

duben 2018

Financování Sítě sociálních služeb na rok 2019
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Připomínkovací

duben – květen 2018

Veřejné připomínkování/vypořádání připomínek

5

Schvalovací

červen 2018

Schvalování dokumentu v orgánech kraje

Síť 2018
Rozvoj Sítě pro rok 2018
Bude otevřeno mimořádné kolo sběru rozvojových záměrů pro zařazení do
Zásobníku/Dočasné (podmíněné) sítě pro rok 2018 přes aplikaci KISSoS,
včetně doložení stanoviska ORP a obcí.
Podávání rozvojových záměrů bude umožněno všem, aby nebyla narušena
transparentnost procesu výběru, ale toto mimořádné kolo bude podmíněno
tím, že podané RZ pro Síť 2018 mají zajištěny vlastní finanční
prostředky. Nebudou tedy požadovány žádné finanční prostředky z kraje a
to ani po ukončení realizace projektu, tedy financování sociálních služeb.
Formulář pro vyplnění RZ v aplikaci KISSoS zůstane beze změn, pouze
bude u rozpočtu otevřeno pole pro komentáře. Z jakých zdrojů budou
zajištěny finanční prostředky, doplní poskytovatelé do pole Evropské zdroje
nebo Ostatní výnosy. Bude muset být doložena příloha, ze které bude toto
financování z jiných zdrojů patrné.

Síť 2019
Rozvoj Sítě pro rok 2019
Otevření KISSoSu pro podávání RZ 4.12.2017 do 14.12.2017
Současně s otevřením KISSoSu bude poskytovatelům rozeslán email s
informacemi např.:
• Zásobník je vždy pouze na rok. Pokud jsou nyní v Zásobníku na rok
2018, musí být opět podán RZ, ale mohou být upřesněny údaje
například o požadované kapacitě.
• Pokud má poskytovatel v provozní době přestávku, pak je možné uvést
do poznámky
• Pokud poskytovatel mění přes RZ například 2 údaje (kapacitu a území),
pak vybrat to podstatnější a to je většinou kapacita (vazba na hodnocení
a na Síť v KISSoSu, resp. finanční vazba na Síť. )

• Veškeré údaje v RZ jsou vztaženy pouze k požadované změně, tedy i
kapacity i finance i podpora obce je vztažena pouze na rozvoj. Pokud
obec standardně financuje SSL, ale není jasně deklarované, že bude
finančně podporovat rozvoj, pak toto nebude zohledněno.
• Vychází se z AP 2018 v části o kapacitě
• Je potřeba správně nahrát scany dokumentů o podpoře – správný formát
a všechny stránky – pokud nebude správně nahráno, nebude moct být
bodově zohledněno
Struktura RZ v KISSoSu pro 2019 zůstane velmi podobná. Upraví se
rozpočet, kde budou doplněny informace o zdrojích financování včetně
popisu aktuálního stavu projektové žádosti pro její správné zařazení
Pokud bude RZ nasedat na priorizované potřeby, tak bude bodově výrazně
zvýhodněn.
V RZ musí být jasně zdůvodněna změna a její potřebnost.

Krajská témata pro
síť 2019
Senioři:
• Podpora terénních SSL (pečovatelská služba – pokud je již plně využitý
fond pracovní doby ve vztahu k provozní době, bude podporován rozvoj,
který rozšíří provozní dobu, a pokud je provozní doba na maximu pak lze
i navýšení kapacit; OA; odlehčovací služby)
• Lůžka pro seniory (DS a DZR pro klienty s Alzheimerem a jinými typy
demencí a odlehčovací služby) – doplňkově „bílá místa“
• Lůžka podle §52
OZP:
• Služby pro osoby s duševním onemocněním (všechny formy)
• Raná péče (vazba na nové screeningové metody)
• DZP pouze pro děti 0-18 let s handikepem – kapacita je i ve stávajících
zařízeních ale problém je v neodpovídajících podmínkách
• Návazné SSL na transformace DZP
• Osoby s PAS starší 7 let

Krajská témata pro
síť 2019
Rodiny s dětmi
• Odborné sociální poradenství se zaměřením na dluhové poradenství a
látkové a nelátkové závislosti,
• Posílení kapacity intervenčního centra „Centrum poradenství pro rodinné
a partnerské vztahy“ tak, aby zajistil poskytnutí služby na všech územích
OOSV:
• DZR pro osoby se závislostí na alkoholu;
• Odborné sociální poradenství pro nelátkové závislosti např. gambling

Proces podávání
rozvojových záměrů

Definice potřeb a jejich seznam – nově je nastaven „Katalog potřeb“ a je
třeba detailně pročíst definici potřeby a konzultovat i s SO ORP na kterou
potřebu nasedá Vámi připravovaný RZ.
Nyní probíhají Pracovní skupiny za SO ORP kde probíhá priorizace potřeb.
Nyní jsou nově definice potřeb rozděleny na ty, které lze řešit sociálními
službami a ty, které jsou meziresortní a jejich řešení vyžaduje širší
spolupráci a zapojení i externích subjektů.
Definicemi potřeb jsou pokryty všechny možné potřeby, které mohou v
daném území nastat a budou z nich priorizovány vždy pro každý rok dle
aktuální situace v území.
Problematické překryvy u CS:
Děti s autismem a raná péče – OZP (hlavní je jaký problém je třeba řešit,
pokud například PAS, pak se jedná o OZP bez ohledu na věk)

Budou řešeny sociální služby, které jsou v Síti, ale stále nezahájili provoz
služby – je potřeba řešit problematiku SSL zařazených do Sítě, ale nejsou
realizovány a potřeby osob v území nejsou řešeny.
Návrh kraje na řešení této problematiky pro SPRSS 2019-2021:
Před jednáním Týmu pro dohodu budou SSL osloveny a požádány o
vysvětlení proč nevznikly či vůbec nežádají o dotaci a od kdy budou
realizovat záměr s konkrétním datem.
Pokud tento termín nebude splněn, bude daná služba vyřazena ze Sítě.

Děkuji za pozornost.
Kontakty:
Oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb
Ing. Lokajová Hnilová Lenka
Telefon: 577 043 337
Email: lenka.lokajovahnilova@kr-zlinsky.cz
Mgr. Lenka Žáčková, editor
Tel. 577 043 332
E-mail: lenka.zackova@kr-zlinsky.cz

