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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

Novela vyhlášky 505/2006
Novela vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá
ustanovení zákona o sociálních službách – byla doplněna část sedmá
„Podmínky pro zpracování a struktura střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb kraje.
Tato část mimo jiné určuje rozsah údajů definovaných minimálně na
úroveň SO ORP a to například dosud nepokryté potřeby,
nedostatečné kapacity sociálních služeb a nedostupnost
jednotlivých druhů sociálních služeb v daném území.
Dále je určen minimální rozsah ekonomických analýz a postup pro
zveřejnění a projednání SPRSS.

Struktura zpracování
střednědobého plánu
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro
období 2020-2022 bude strategickým dokumentem a bude
obsahovat základní informace a principy plánování a financování
sociálních služeb
Akční plány budou podrobnější a budou více zaměřené na
konkrétní rok a budou obsahovat přesné postupy pro plánování,
tvorbu sítí a financování.

Struktura zpracování
střednědobého plánu
1. Popisná část bude obsahovat mj.
• Výklad pojmů
• Zapojení odborné i laické veřejnosti do zpracování (sprss@krzlinsky.cz)
• Vymezení spolupráce s klíčovými partnery
• Harmonogram a organizační struktura
• Organizační struktura bude zachována a přibydou odborné
pracovní skupiny
• Zůstane zachováno členění na 4 cílové skupiny:
A) senioři
B) osoby se zdravotním postižením
C) rodiny s dětmi
D) osoby ohrožené sociálním vyloučením

Struktura zpracování
střednědobého plánu
2. Analytická část
• Sociodemografická analýza Zlínského kraje.
• Zůstane zachováno členění na potřeby dle 4 cílových skupin a na
potřeby, které jsou a nejsou řešitelné sociálními službami.
• Vyhodnocení předcházejícího střednědobého plánu / akčního plánu.
• Rozbor nepokrytých potřeb dle informací od poskytovatelů.
• Rozbor počtu klientů a evidence odmítnutých žadatelů o sociální
službu se kterými nemohla být z kapacitních důvodů uzavřena
smlouva o poskytování služby. Jako odmítnuté budeme sledovat i
stávající klienty sociálních služeb jejichž potřeby nejsou
uspokojovány v požadovaném rozsahu.
• Informace o komunitních plánech
• Ekonomická analýza sociálních služeb ve Zlínském kraji.

Struktura zpracování
střednědobého plánu
2. Analytická část
• Ekonomická analýza sociálních služeb ve Zlínském kraji
• Aktuální nákladovost jednotlivých druhů SSL včetně obvyklých
nákladů
• Analýza struktury zdrojů financování SSL včetně výhledu
• Předpokládanou výši celkových nákladů na jednotlivé druhy SSL dle
přílohy č.3 vyhlášky

příloha č.3 vyhlášky

Struktura zpracování
střednědobého plánu
3. Strategická část
• SWOT analýza a shrnutí systémových problémů
• formulace strategie Zlínského kraje
• nastavení vize a cílů
• definování systémových a priorit (dle SPRSS 2016-2019 pro rok
2019)
• nastavení opatření
• popis procesu tvorby Sítě pro daný rok, včetně podporovaného
rozvoje (hodnocení služeb dle parametrů sítě, definování
rozvojových opatření na daný rok, veřejné připomínkování
dokumentu)

Systémové priority SPRSS
Systémové priority SPRSS dle schváleného dokumentu Akční plán rozvoje
sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2019
1. Udržitelný rozvoj sítě sociálních služeb Zlínského kraje
2. Vytvoření rámce pro zapojení obcí při zjišťování potřeb osob daného území
3. Podpora vzniku a rozvoje zejména terénních a ambulantních služeb a pobytových
služeb (nikoliv velkokapacitních) v místech, kde osoby žijí
4. Organizacemi zřízenými Zlínským krajem zajišťovat především pobytové služby a
služby určené specifickým skupinám obyvatel s celokrajským dosahem
5. Rozvoj nástrojů měření efektivity Sítě sociálních služeb Zlínského kraje
6. Definování principů pro tvorbu Optimální Sítě sociálních služeb
7. Zajistit dostatečnou informovanost partnerů a občanů Zlínského kraje
8. Zlepšit kvalitu života osob s duševním onemocněním
9. Zajištění dostatečného počtu pobytových služeb pro seniory a osoby se
zdravotním postižením s cílem humanizace a deinstitucionalizace
10. Zajištění potřeb osob se závislostmi, které žijí rizikovým způsobem života, a mají
sníženou soběstačnost.
11. Podpora při realizaci opatření vedoucích ke zlepšení bezbariérovosti sociálních
služeb

Krajská prioritní témata (příprava na stárnutí a proces transformace)
Směřování kraje pro SPRSS 2020-2022:
• Snaha pokrýt terén dostatečnou kapacitou terénních služeb
(pečovatelské služby, osobní asistence, odlehčovací služby), které
budou schopny reagovat na potřeby osob, aby mohly zůstat doma –
rozšíření provozních dob služeb
• Snaha kombinovat terénní služby s nabídkou ambulantních (denních
stacionářů, center denních služeb, odlehčovacích služeb), které umožní
osobám zůstat v přirozeném prostředí a rodině chodit do zaměstnání
• Snaha rozšířit cílovou skupinu pečovatelské služby nejen pro seniory,
osoby se ZP ale také o rodiny s dětmi, které jsou v nepříznivé sociální
situaci
• Dokončení procesu transformace jako změny pobytové služby s
ústavním charakterem pro osoby s postižením na bydlení a podporu v
běžném prostředí.

Procesní změny pro SPRSS 2020-2022
1. Výklad pojmů – upřesnění a doplnění výkladu pojmů
2. Vydávání souladu se SPRSS – principy budou obsaženy v
SPRSS
3. Zavedení karet služeb
4. Definice a proces tvorby sítí
5. Vyřazování ze Základní sítě
6. Změny v síti ve vztahu ke kapacitám
7. Změny s dopadem do financování SSL

Definice a proces tvorby sítí
Nově: Stávající SSL zařazené v Základní síti sociálních služeb
2019
Stávající SSL budou žádat o vstup přes žádost v aplikaci KISSoS. O
vstup bude žádáno po ukončení hodnocení sociálních služeb dle
vykázaných dat za předchozí rok v aplikaci KISSoS.
Přílohou bude čestné prohlášení, kde bude mj. deklarace např. o
tom, že:
- poskytovatel není v úpadku, ani v situaci hrozícího úpadku ve
smyslu § 3 insolvenčního zákona,
- poskytovatel má aktuálním rozhodnutím o registraci SSL.
- poskytovatel dodržuje povinnosti a závazky vyplývající z kontrol
registračních podmínek, je-li to relevantní,
- sociální služba řeší nepříznivou sociální situaci osob (cílové
skupiny), pro které je určena, a to v souladu s kapacitou sítě,
druhem a formou sociálních služeb uvedených v SPRSS/Akčních
plánech.

Definice a proces tvorby sítí
Nové sociální služby či změny stávajících sociálních služeb
Druhy změn:
a) Nové kapacity nebo nové SSL
Nezbytnost komunikace s SO ORP o rozvoji SSL a jejich
financování. Nové kapacity nebo nová služba pouze za předpokladu
zajištění financování, nutný podíl obce – pilot 2020.
b) Transformace
c) Deinstitucionalizace
d) Změny ve stávající službě

Vyřazování ze Základní sítě
Nesplnění hodnocení dle parametrů a kritérií principiálně pořád
stejně a i nadále bude řešeno přes Tým pro dohodu
Nově:
pokud poskytovatel i přes výzvu nedodá vyúčtování v aplikaci
KISSoS, pak bude toto řešit Tým pro dohodu (Výkaz za rok v
aplikaci KISSoS)

Změny v síti ve vztahu ke
kapacitám a změny s
dopadem do financování SSL
Nově:
Změny v síti ve vztahu ke kapacitám:
Pokud při žádosti poskytovatele o dotaci v aplikaci „OK služby
poskytovatel“ bude požádáno o méně kapacit, než je uvedeno v
Základní síti sociálních služeb, pak bude toto řešeno a případně
bude hledán jiný poskytovatel.
Změny s dopadem do financování SSL
Revize závazných hodnot monitorovacích indikátorů – pro rok
2020 budou minimální závazné hodnoty indikátorů revidovány
dle výkaznictví z předchozích let.

Další změny pro SPRSS
Nově:
Posuzován nebude RZ podaný subjektem, který:
- platně nevznikl a nemá IČ
- nemá pravomocnou registraci k poskytování sociální služby,
jejíž rozvojový záměr podává a ani o registraci nepožádal s
výjimkou subjektů, které nepodléhají povinnosti registrace.
Posuzován bude RZ podaný subjektem, který byl již v
předchozím období poskytovatelem jakékoliv sociální služby.
Výjimkou je podání RZ obcemi a RZ pro sociální službu druhu
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních
lůžkové péče dle § 52 zákona o sociálních službách.

Další změny pro SPRSS
Nově:
Do sítí sociálních služeb bude pro rok 2020 podporované území
uvedeno na úroveň konkrétních obcí u vybraných druhů
sociálních služeb.
Pro síť 2021 bude nastaveno zapojení obcí do plánování a
spolufinancování
sociální
služeb
dle
navrhovaných
předpokladů:
• vznikne pracovní skupina pro nastavení spolufinancování
obcí,
• obec bude závazně deklarovat podporu včetně financí pro RZ
a toto bude zpětně kontrolováno,
• bude vytvořena modelace pro spolufinancování obcí
sociálních služeb.

Zapojení obcí a
komunitní plánování
Možnost financování, aneb kam musíme STÁLE 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

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

Síť 2020
Vyhlášení výzvy na RZ podobně jako 2019, tedy cca. 4.12.2018
Současně s otevřením KISSoSu bude poskytovatelům rozeslán email s
informacemi např.:
• Zásobník je vždy pouze na rok. Pokud jsou nyní v Zásobníku na rok
2019, musí být opět podán RZ, ale mohou být upřesněny údaje
například o požadované kapacitě.
• Doporučení bude opět součástí výzvy na webu Zlínského kraje
• Výzva může být zaměřená na téma/SSL/potřebu/území – dle výstupů z
PS SO ORP.
• Posílení významu priorizace potřeb vzhledem k absorpční kapacitě
Základní sítě (priorita 1 a 2 napříč CS)
• Při podávání RZ, který navazuje na plánovanou či realizovanou investici
– nutnost opakovaného podávání.

Proces podávání
rozvojových záměrů

Předběžný harmonogram

Pracovní skupiny SO ORP – 30.10-15.11.2018
Zveřejnění SPRSS k
předpoklad 10.12.2018

veřejnému

připomínkovému

řízení

-

Veřejné připomínkové řízení 12.12.2018 od 13:00 do 16:00
(připomínky do 15.12) - předpoklad
Setkání s obcemi 15.1.2019 (bude předcházet dopis obcím)

ZZK – předpoklad únor 2019

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. Petra Machučová, editor plánu
Tel. 577 043 331
E-mail: petra.machucova@kr-zlinsky.cz
Mgr. Straková Renáta, koordinátor komunitního plánování
Tel. 577 043 314
E-mail: renata.strakova@kr-zlinsky.cz

