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Koncepce rozvoje sociálních služeb pro osoby se
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Vyhodnocení opatření 12/2018

Zpracoval:
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
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I.1

Sumář průběžného vyhodnocení naplňování Koncepce rozvoje sociálních služeb
pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi
Zlínského kraje na období 2015 – 2020

Dne 13. 7. 2015 byla Radou Zlínského kraje usn. č. 0613/R15/15 schválena Koncepce rozvoje sociálních
služeb pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými organizacemi Zlínského
kraje na období 2015 – 2020. Součástí koncepce bylo vytyčení jednoho strategického a 4 specifických
cílů. Dále bylo stanoveno 16 opatření, která by měla vést k naplnění vytyčených cílů.
Ke konci roku 2018 zpracoval Odbor sociálních věcí průběžné vyhodnocení nastavených opatření.
Z vyhodnocení vyplývá, že z 16 stanovených opatření je 9 opatření splněno a dalších 7 opatření pak
splněno částečně, přičemž je třeba pokračovat v provádění stanovených opatření. Přehled o plnění
jednotlivých opatření je uveden v následující tabulce.

Tab. 1: Přehled cílů a opatření pro zvýšení kvality služeb poskytovaných zařízeními Zlínského
kraje
Strategický cíl

Zlínský kraj plánuje a vyhodnocuje poskytování sociálních služeb zřizovanými
organizacemi a usměrňuje jejich rozvoj.

OPATŘENÍ č. I.

Zařízení Zlínského kraje mají zpracovány rozvojové plány

Splněno.

OPATŘENÍ č. II.

Naplňování opatření Koncepce rozvoje sociálních služeb je
pravidelně vyhodnocováno a aktualizováno

Splněno
částečně.

CÍL 1.

Vytvoření sítě návazných sociálních služeb odpovídající zjištěným potřebám
osob se zdravotním postižením

OPATŘENÍ č. 1.1. Individuální projekty Zlínského kraje budou zaměřeny na podporu
vzniku a rozvoje ambulantních a terénních služeb pro osoby se
zdravotním postižením

Splněno.

OPATŘENÍ č. 1.2. Programy finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje zahrnují
takové druhy ambulantních, terénních služeb a komunitních
pobytových služeb, které podporují začleňování klientů ústavních
pobytových zařízení Zlínského kraje.

Splněno
částečně

OPATŘENÍ č. 1.3. Zařízení Zlínského kraje aktivně navazují spolupráci s poskytovateli
ambulantních případně terénních sociálních služeb

Splněno
částečně.

OPATŘENÍ č. 1.4. Budou podporovány aktivity související s přípravou procesu
transformace zařízení Zlínského kraje

Splněno.

CÍL 2.

Snížení kapacity ústavních zařízení o 30% do roku 2020

OPATŘENÍ č. 2.1. Zastavení příjmu osob se zdravotním postižením do ústavních
pobytových zařízení, bez dopadů na počet pracovníků v přímé péči
zaručující individualizovaný přístup k poskytování sociální služby

Splněno
částečně.

OPATŘENÍ č. 2.2. Zařízení Zlínského kraje primárně přijímají osoby žijící na území
Zlínského kraje, případně osoby, které zde mají sociální vazby

Splněno.

2

OPATŘENÍ č. 2.3. Nebudou podporovány investiční aktivity zaměřené na rozvoj
ústavních pobytových služeb

Splněno.

OPATŘENÍ č. 2.4. Opuštění objektu Horního zámku v DZP Zborovice

Splněno.

CÍL 3.

Zvýšit připravenost komunity přijímat lidi se zdravotním postižením

OPATŘENÍ č. 3.1. Budou podporovány aktivity prezentující změny v ústavních
zařízeních zaměřené na zvyšování práv osob se zdravotním
postižením

Splněno
částečně.

OPATŘENÍ č. 3.2. Samosprávy obcí, v nichž je záměr poskytovat komunitní pobytovou
službu, jsou o záměrech informovány

Splněno
částečně.

OPATŘENÍ č. 3.3. Zařízení Zlínského kraje při vyhledávání vhodných nemovitostí
k poskytování pobytových sociálních služeb spolupracují s obcemi

Splněno.

CÍL 4.

Posílení kapacit a kompetencí pracovníků sociálních služeb v návaznosti na
realizované změny a zjištěné potřeby

OPATŘENÍ č. 4.1. Proces poskytování sociální služby v zařízeních usměrňují sociální Splněno
pracovníci
částečně.
OPATŘENÍ č. 4.2. Vzdělávací plány pracovníků jsou konkrétní a reagují na
identifikované potřeby osob se zdravotním postižením, kterým je
poskytována služba. Vzdělávání pracovníků je zaměřeno na podporu
rozhodování, podporu v komunikaci a práci s riziky.

Splněno.

OPATŘENÍ č. 4.3. Počet pracovníků v přímé práci odpovídá potřebám klientů

Splněno.
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I.2

Vyhodnocení jednotlivých opatření včetně podrobného komentáře.

Strategický cíl

Zlínský kraj plánuje a vyhodnocuje poskytování sociálních služeb
zřizovanými organizacemi a usměrňuje jejich rozvoj.

OPATŘENÍ č. I.

Zařízení Zlínského kraje mají zpracovány rozvojové plány

Popis

Vizí Zlínského kraje jsou efektivní, kvalitní a dostupné sociální služby
poskytované ve Zlínském kraji osobám v nepříznivé životní situaci s cílem
zabránění jejich sociálnímu vyloučení a podporující co nejvyšší kvalitu života.
Zpracováním rozvojových plánů zařízení bude reagováno na zjištění vyplývající
z analýzy kvality života osob v zařízení a naplňování cílů Zlínského kraje
v oblasti sociálních služeb.

VÝSTUP

11 Rozvojových plánů zařízení Zlínského kraje

Termín

2015

ODPOVĚDNOST

Zařízení Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

Bez finančních nároků

ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

-

VYHODNOCENÍ K:

Splněno.

12/2018

V říjnu 2015 bylo ukončeno zpracování plánů rozvoje 11 zařízení.
26. 2. 2018 bylo schváleno Radou Zlínského kraje 11 transformačních plánů
(č. usnesení 0155/R06/18), které nahradily rozvojové plány jednotlivých
zařízení.

Strategický cíl

Zlínský kraj plánuje a vyhodnocuje poskytování sociálních služeb
zřizovanými organizacemi a usměrňuje jejich rozvoj.

OPATŘENÍ č. II.

Naplňování opatření Koncepce rozvoje sociálních služeb je pravidelně
vyhodnocováno a aktualizováno

Popis

Vyhodnocování naplňování opatření a formulace opatření vedoucích
k naplnění stanovených cílů je kontinuálním procesem. Na základě
vyhodnocování opatření a realizace rozvojových plánů je průběžně ( 1x ročně)
vyhodnocováno naplňování Koncepce a případně definována nová opatření
vedoucí k naplnění stanovených cílů.

VÝSTUP

Roční vyhodnocení

Termín

Průběžně
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ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

Bez finančních nároků

ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

-

VYHODNOCENÍ K:

Splněno částečně.

12/2018

Koncepce od roku 2015 nebyla systematicky, pravidelně vyhodnocována,
bylo pouze dílčím způsobem sledováno naplňování určitých opatření
prostřednictvím ročních Zpráv o činnosti. Souhrnné průběžné vyhodnocení
Koncepce proběhlo ve třetím čtvrtletí 2018.
Od 3. čtvrtletí 2016 však bylo pracováno na tvorbě transformačních plánů
všech 11 zapojených DOZP, kdy tyto transformační plány vycházely
z nastavených opatření Koncepce, výsledků projektu Zvyšování kvality života
uživatelů sociálních služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji a
průběžně zpracovávaných analýz.
V únoru 2018 byly Radou Zlínského kraje schváleny transformační plány,
které nahradili rozvojové plány jednotlivých DOZP.

CÍL 1.

Vytvoření sítě návazných sociálních služeb odpovídající zjištěným
potřebám osob se zdravotním postižením

OPATŘENÍ č. 1.1.

Individuální projekty Zlínského kraje budou zaměřeny na podporu vzniku a
rozvoje ambulantních a terénních služeb pro osoby se zdravotním
postižením

Popis

Dostupnost služeb pro osoby se zdravotním postižením není na území
Zlínského kraje dostatečná. Podpora vzniku a rozvoje těchto služeb bude
zahrnuta do individuálního projektu Zlínského kraje, kterým budou
financovány vybrané druhy sociálních služeb ve Zlínském kraji.

VÝSTUP

Z individuálního projektu Zlínského kraje je podporován vznik a rozvoj
ambulantních a terénních služeb pro osoby se zdravotním postižením

Termín

2016 – 2018

ODPOVĚDNOST

Zlínský kraj

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

45 000 000 Kč (realizace 2016 – 2018)

ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

Evropský sociální fond 95% /rozpočet Zlínského kraje 5%

VYHODNOCENÍ K:

Splněno.
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12/2018

Každoročně jsou podporovány vybrané sociální služby v rámci projektu
„Podpora a rozvoj vybraných sociálních služeb ve Zlínském kraji“ s obdobím
realizace 7/2016 – 6/2020.
Hlavním cílem projektu je podpořit rozvoj 4 druhů sociálních služeb na území
Zlínského kraje do konce roku 2019 a současně podpořit zvyšování kvality
poskytovaných služeb prostřednictvím evaluace.
Vybranými druhy sociálních služeb jsou: osobní asistence pro osoby se
zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, sociální rehabilitace
(pouze ambulantní a terénní forma) a sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi.
Služby
Podpořené úvazky

Sociální
rehabilitace
Osobní asistence
Sociálně
terapeutické dílny
Sociálně
aktivizační služby
Celkem

Podpora
celkem
(Kč)

rok
2016

rok
2017

rok
2018

56,94

56,94

57,44

v tom
rozvoj
oproti
2015
6,00

43,19
44,51

43,19
53,71

43,98
58,21

2,75
23,40

29 890 364
93 293 918

58,89

59,89

59,89

2,72

86 143 217

203,53

213,73

219,52

34,87

300 450 297

91 122 798

CÍL 1.

Vytvoření sítě sociálních služeb odpovídající zjištěným potřebám osob se
zdravotním postižením

OPATŘENÍ č. 1.2.

Programy finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje zahrnují takové druhy
ambulantních, terénních služeb a komunitních pobytových služeb, které
podporují začleňování klientů ústavních pobytových zařízení Zlínského kraje.

Popis

V rámci vyhlašovaných programů k financování sociálních služeb na území
Zlínského kraje budou zařazována témata podporující služby, které aktivně
spolupracují se zařízeními Zlínského kraje na poskytování návazných sociálních
služeb pro osoby žijící v ústavních zařízeních, osoby, které se připravují na
opuštění ústavních zařízení Zlínského kraje a osoby, které přešly z ústavních
zařízení Zlínského kraje do pobytových služeb poskytovaných komunitně.

VÝSTUP

1 vyhlášený program ročně

Termín

Trvale

ODPOVĚDNOST

Zlínský kraj

PŘEDPOKLÁDANÉ
5 000 000 Kč/ročně
NÁKLADY
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ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ
VYHODNOCENÍ K:
12/2018

Rozpočet Zlínského kraje
Splněno částečně.
Zlínský kraj v období 2016 až 2018 každoročně vyhlašuje program Finanční
podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území
Zlínského kraje. V rámci tohoto programu jsou každoročně podporovány také
sociální služby, které aktivně spolupracují se zařízeními Zlínského kraje na
poskytování návazných sociálních služeb pro osoby žijící v ústavních zařízeních,
osoby, které se připravují na opuštění ústavních zařízení Zlínského kraje a
osoby, které přešly z ústavních zařízení Zlínského kraje do pobytových služeb
poskytovaných komunitně. Níže v tabulce je provedeno vyhodnocení
poskytnuté podpory.
Podpořeno v letech
2016

Počet úvazků
v terénních a
ambulantních
službách
Počet lůžek
pobytových
služeb
Výše podpory
(Kč)

2017

2018

počet

Kč

počet

Kč

počet

Kč

0,5

13 000

3

82 700

6,6

239 700

56

877 000

73

723 300

77

762 800

x

890 000

x

806 000

x

1 002 500

Roční částka nedosahuje stanoveného cíle 5 mil. Kč ročně. Důvodem je zejména
fakt, že výše uvedené služby byly programově podporovány zejména
z prostředků individuálních projektů Zlínského kraje z Operačního programu
zaměstnanost.

CÍL 1.

Vytvoření sítě sociálních služeb odpovídající zjištěným potřebám osob se
zdravotním postižením

OPATŘENÍ č. 1.3.

Zařízení Zlínského kraje aktivně navazují spolupráci s poskytovateli
ambulantních případně terénních sociálních služeb

Popis

Při zajišťování ambulantních služeb zařízení Zlínského kraje před zřizováním
upřednostňují zajištění těchto služeb jinými poskytovateli. Aktivně usilují o
spolupráci s poskytovateli terénních a ambulantních služeb a maximálně
využívají synergických efektů v území. Jsou vytvářeny partnerské vztahy
podporující prostupnost služeb na území Zlínského kraje a příležitosti pro
osoby se zdravotním postižením využívat v území jiné než pouze pobytové
sociální služby.
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VÝSTUP

15% osob se zdravotním postižením pobytových sociálních služeb
zřizovaných Zlínským krajem využívá ambulantní sociální služby v ORP
Uherské Hradiště, Uherský Brod, Kroměříž, Bystřice pod Hostýnem

Termín

2018

ODPOVĚDNOST

Zařízení Zlínského kraje, NNO

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

13 500 000 Kč

ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

Zlínský kraj (program zajištění dostupnosti), Evropský sociální fond,
rozpočet Zlínského kraje

VYHODNOCENÍ K:

Splněno částečně.

12/2018

Vyhodnocení dle zpráv o činnosti za rok 2017 (data k 31. 12. 2017):
 DZP Chvalčov – 0 osob, kapacita 101
 DZP Cihlářská – 1 osoba (sociální rehabilitace), kapacita 67
 DZP Bělinka – 8 osob (3 SR, 5 STD), kapacita 57
 DZP Kvasice – 9 osob (4 SR, 5 STD), kapacita 26
 DZP Medlovice – 2 osoby (STD), kapacita 29
 DZP Staré Město – 6 osob (STD), kapacita 56
 DZP Uherský Brod – 6 osob (STD), kapacita 42
 DZP Buchlovská – 7 osob (2 SR, 5 STD), kapacita 110
 DZP Vincentinum – 5 osob (1 SR, 4 STD), kapacita 50
 DZP Zborovice – 0 osob, kapacita 76
 DZP Dubíčko – 0 osob, kapacita 39
Celkem kapacity: 653
Osoby využívající návazné služby: 44




CHB Kroměříž – 0 osob, kapacita 8
CHB Luhačovice – 0 osoba, kapacita 11
CHB Uherský Brod – 4 osoby (STD), kapacita 8

Celkem kapacity: 27
Návazné služby: 4
Dohromady: 680
Osoby využívající návazné služby: 48, tj. 7 %
Opatření č. 1. 3. nebylo zcela naplněno, neboť ambulantní sociální služby
využívá pouze 7 % osob se zdravotním postižením pobytových sociálních
služeb zřizovaných Zlínským krajem. Hlavním důvodem nenaplnění tohoto
opatření je absence ambulantních sociálních služeb v některých ORP, a to
zejména v ORP Bystřice pod Hostýnem a ORP Luhačovice. Dalším důvodem
je zastřešení věkové struktury uživatelů ambulantních služeb a vymezení
cílové skupiny, která vylučuje osoby s nutností pohybu na invalidním vozíku,
osoby se smyslovým postižením, osoby s duševním onemocněním a jiné.
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CÍL 1.

Vytvoření sítě sociálních služeb odpovídající zjištěným potřebám osob se
zdravotním postižením

OPATŘENÍ č. 1.4.

Budou podporovány aktivity související s přípravou procesu transformace
zařízení Zlínského kraje

Popis

Operační program Zaměstnanost v prioritní ose 2 Sociální začleňování a boj
s chudobou je zaměřen na zvýšení uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním
vyloučením nebo sociálně vyloučených na trhu práce, rozvoj sociálních,
zdravotních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb a aktivit
zaměřených na osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením
ohrožené. Bude podporována transformace a deinstitucionalizace
pobytových sociálních služeb (zejména pro osoby se zdravotním postižením
a seniory) a zařízení ústavní péče pro děti a rozvoj nových služeb komunitního
typu. Na podporu rozvoje služeb bude Zlínský kraj využívat zdroje
Evropského sociálního fondu. Realizace povede k naplňování opatření 2.2.1
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období
2016 -2018.

VÝSTUP 1.

Individuální projekt Zlínského kraje

VÝSTUP 2.

Minimálně 4 zpracované transformační plány zařízení pro osoby se
zdravotním postižením

Termín

2016 – 2018

ODPOVĚDNOST

Zařízení Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

15 000 000 Kč

ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

Evropský sociální fond 95%/rozpočet Zlínského kraje 5%

VYHODNOCENÍ K:
12/2018

Splněno.
V rámci operačního programu Zaměstnanost byl vytvořen individuální
projekt Zlínského kraje “Transformace pobytových služeb pro osoby se
zdravotním postižením ve Zlínském kraji“ s registračním číslem
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0003570. Období realizace projektu je 10/2016
– 9/2019. Celková výše dotace pna projekt činí 43 721 959,68 Kč
Projekt je zaměřen na podporu 11 domovů pro osoby se ZP ve Zlínském kraji
ve zpracování a implementaci transformačních plánů, které povedou
k postupnému vytváření sociálních služeb komunitního typu a opouštění
nevyhovujících ústavních prostor. Současně dostanou pracovníci zařízení
takovou podporu formou vzdělávání a metodického provázení, aby celý
9

proces proběhl kvalitně a bezpečně pro všechny zúčastněné. Obsahem
projektu je také vznik a podpora provozu nových služeb Chráněného bydlení.
V rámci výše uvedeného individuálního projektu bylo vytvořeno 11
transformačních plánů. Dne 26. 2. 2018 byly rozhodnutím Rady Zlínského
kraje č. 0155/R06/18 tyto transformační plány schváleny.

CÍL 2.

Snížení kapacity ústavních zařízení o 30% do roku 2020

OPATŘENÍ č. 2.1.

Zastavení příjmu osob se zdravotním postižením do ústavních pobytových
zařízení, bez dopadů na počet pracovníků v přímé péči zaručující
individualizovaný přístup k poskytování sociální služby

Popis

Z analýz cílové skupiny využívající služby domovů pro osoby se zdravotním
postižením vyplývá, že tyto služby využívá vysoký podíl osob, které nevyžadují
vysokou míru potřeby péče. Rovněž z analýz provedených v rámci tvorby
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Zlínského kraje vyplynuly
vysoké kapacity těchto služeb. Záměrem Zlínského kraje je
zajistit přiměřenou kapacitu služeb odpovídající zjištěným potřebám a
poskytovaných způsobem, který respektuje čl. 19 Úmluvy a § 38 zákona o
sociálních službách. Zastavením příjmů osob do zařízení a budování
komunitních služeb pro osoby se zdravotním postižením dojde postupně
k vytvoření sítě služeb odpovídající potřebám osob ve Zlínském kraji. Zařízení
budou ihned po uvolnění místa v zařízení snižovat kapacitu. Pouze výjimečně
může s předchozím souhlasem odboru sociálních věcí Zlínského kraje dojít
k jinému postupu, a to při potřebě poskytování služby osobě, která má
vysokou míru potřeby péče, má prokazatelné sociální vazby ve Zlínském kraji.

VÝSTUP

Kapacita ústavních služeb pro osoby se zdravotním postižením je
každoročně snížena minimálně o 6%

Termín

Trvale

ODPOVĚDNOST

Zařízení Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

Opatření nemá vliv na růst celkových nákladů

ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

-

VYHODNOCENÍ K:
12/2018

Splněno částečně.
Kapacita zapojených služeb pro osoby se zdravotním postižením sumárně
poklesla
- v roce 2015 o 0,67 %,
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-

v roce 2016 8,78 % (slněno),
v roce 2017 o 1,83 % (nesplněno),
v roce 2018 do listopadu o 10,04 % (splněno) viz tabulka.

Celkový pokles kapacit k 31.12.2018 = 21.32 %.
Pokles kapacity ze 741 lůžka v roce 2015 na 579 lůžka v roce 2018, znamená
celkový úbytek 162 lůžek ve službách DOZP. Současně vznikl 62 nových lůžek
v rámci komunitních služeb typu chráněné bydlení.
Klienti z DOZP odcházeli nejen do krajem zřizovaných chráněných bydlení,
ale využili v rámci transformace i dalších možností, například odcházeli i do
chráněných bydlení jiných poskytovatelů.
Postupné snižování kapacity jednotlivých DOZP bez dopadů na počet
pracovníků v přímé péči při současném setrvání ve stávajících objektech
domovů nenaplňuje původní předpoklad ve vztahu k nákladům opatření,
tedy že opatření nebude mít vliv na růst celkových nákladů. Plnění opatření
se v současné době projevuje v nárůstu jednotkových nákladů na klienta u
všech zařízení DOZP.

CÍL 2.

Snížení kapacity ústavních zařízení o 30% do roku 2020

OPATŘENÍ č. 2.2.

Zařízení Zlínského kraje primárně přijímají osoby žijící na území Zlínského
kraje, případně osoby, které zde mají sociální vazby

Popis

Jednou ze základní činnosti sociálních služeb je sociální začleňování osob a
podpora osob v kontaktech a vztazích v přirozeném sociálním prostředí.
V případech, kdy jsou do zařízení Zlínského kraje přijímány osoby z jiných
krajů, dochází k přetrhání sociálních vazeb těchto osob. Pravidla pro
přijímání osob by měla zohledňovat v kritériích pro přijetí sociální vazby
osoby ve Zlínském kraji.

VÝSTUP

Pravidla pro přijímání osob se zdravotním postižením do pobytových
zařízení Zlínského kraje zohledňují sociální vazby klienta ve Zlínském kraji

Termín

Trvale

ODPOVĚDNOST

Zařízení Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

Bez finančních nároků

ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

-

VYHODNOCENÍ K:

Splněno.
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12/2018

V návaznosti na Koncepci rozvoje sociálních služeb bylo vytvořeno
Metodické doporučení č. 2/2017, revize Metodického doporučení č. 1/2016,
pro přijímání osob do domovů pro osoby se zdravotním postižením v době
snižování kapacity zařízení. V rámci tohoto Metodického doporučení byla
nastavena pravidla pro přijímání osob se zdravotním postižením do zařízení
zohledňující sociální vazby žadatele ve Zlínském kraji.

CÍL 2.

Snížení kapacity ústavních zařízení o 30% do roku 2020

OPATŘENÍ č. 2.3.

Nebudou podporovány investiční aktivity zaměřené na rozvoj ústavních
pobytových služeb

Popis

Celkové náklady adaptace objektů, které byly vyčísleny v rámci studií
zpracovaných v rámci projektu „Zvyšování kvality života uživatelů sociálních
služeb se zdravotním postižením ve Zlínském kraji“, představují částku vyšší
než 500 000 000 Kč (bez DPH). Přes tyto náklady však navržené adaptace
nesplňují kritéria MPSV služeb komunitního typu. Zlínský kraj by tak
navržené adaptace nemohl financovat z prostředků Evropských fondů.
Jedním ze specifických cílů Integrovaného operačního programu je:
„2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi.
Podporovanou aktivitou je Deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem
sociálního začleňování a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce.
Deinstitucionalizací služeb se transformuje institucionální péče v péči
komunitní. Řízeně se ruší ústavy a rozvíjí komunitní sociální služby. Bude
podporováno výstavba, zřizování a rekonstrukce stávajících zařízení pro
poskytování komunitní péče, jedná se i o pobytová zařízení. Předmětem
projektu bude nákup domu či bytu, jeho úprava a vybavení podle potřeb
uživatelů. Objekt bude uspořádán jako běžná domácnost s ložnicemi,
kuchyní či kuchyňským koutem, obývacím pokojem, toaletou, koupelnou a
nezbytným technickým zázemím. V objektu či v bytě může být vyčleněn
nezbytný prostor pro pracovníky, kteří budou poskytovat podporu pomáhat
uživatelům zvládat chod domácnosti a další činnosti, které sami nezvládnou.
Součástí projektu může být rozšíření či zřízení sociálně terapeutické dílny,
zaměřené na nácvik dovedností jejích uživatelů a získávání zkušeností s
povinnostmi mimo domácnost.“
Z dlouhodobého hlediska se tak zásadní investice zejména se zaměřením na
rozvoj ústavních objektů jeví jako nehospodárné. Budou podporovány pouze
aktivity zaměřené na údržbu objektů a investice zaměřené na odstranění
nejzávažnějších handicapů budov, které zásadně omezují uplatňování
základních práv osob se zdravotním postižením.

VÝSTUP

Plán reprodukce majetku Zlínského kraje
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Termín

Trvale

ODPOVĚDNOST

Zlínský kraj

PŘEDPOKLÁDANÉ Opatření nemá vliv na růst celkových nákladů
NÁKLADY
ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

-

VYHODNOCENÍ K: Splněno.
12/2018

V objektech 11 zapojených DOZP byly ve sledovaném období prováděny
pouze investiční akce, jejichž cílem není rozvoj sociálních služeb ústavního
charakteru, ale pouze znamenající nezbytnou údržbu těchto objektů.
Celkem bylo v letech 2015 – 2018 v uvedených 11 DOZP provedeno 9
investičních akcí v celkové hodnotě 71,2 mil. Kč. (opravy střech, výměny
oken, rekonstrukce kotelny, apod.)

CÍL 2.

Snížení kapacity ústavních zařízení o 30% do roku 2020

OPATŘENÍ č. 2.4.

Opuštění objektu Horního zámku v DZP Zborovice

Popis

Objekt Horního zámku, který DZP využívá jako objekt k poskytování
pobytové sociální služby a provozní prostory (kanceláře, jídelna, kuchyně)
byl z hlediska provedené studie vyhodnocen jako rizikový a z hlediska
adaptace jako nevhodný. Celkové náklady na opravy objektu v horizontu 10
let byly vyčísleny na cca 16 mil. Kč. Jedná se, z hlediska provedeného
posouzení, o velmi problematický objekt k bydlení zcela nevhodný a
z pohledu bezpečného poskytování sociální služby mimořádně rizikový.
Cílem v následujícím období bude urychlené opuštění tohoto objektu.

VÝSTUP

Objekt není využíván k poskytování pobytové sociální služby

Termín

2018

ODPOVĚDNOST

Zařízení Zlínského kraje/příspěvková organizace Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

Opatření nemá vliv na růst celkových nákladů

ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

-

VYHODNOCENÍ K:

Splněno.
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12/2018

Ke konci roku 2018 již objekt není využíván k přímému poskytování
sociálních služeb. V objektu je již pouze stravovací provoz (kuchyně). Byla
zahájena jednání o pronájmu objektu Horního zámku. Záměrem je
pronajmout objekt včetně kuchyňského provozu. Předpoklad ukončení
jednání a pronájmu budovy v roce 2019.

CÍL 3.

Zvýšit připravenost komunity přijímat lidi se zdravotním postižením

OPATŘENÍ č. 3.1.

Budou podporovány aktivity prezentující změny v ústavních zařízeních
zaměřené na zvyšování práv osob se zdravotním postižením

Popis

Realizace podpůrných aktivit v komunitě v místech, kde budou vznikat
bydlení komunitního typu – chráněné bydlení, komunitní projekty
realizované nestátními neziskovými organizacemi nebo příspěvkovými
organizacemi ve spolupráci s obcemi.

VÝSTUP

1 kulatý stůl ročně, tiskové zprávy v místních periodicích, besedy se
studenty (příběhy lidí, kteří mají zkušenost s ústavní péčí a nyní žijí
v komunitě)

Termín

Průběžně

ODPOVĚDNOST

Zařízení Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ 10 000 Kč /ročně (náklady na konání kulatého stolu)/ 30 000 Kč – náklady
NÁKLADY
na besedy se studenty
ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ
VYHODNOCENÍ K:
12/2018

Zlínský kraj/příspěvkové organizace
Splněno částečně.
DOZP Medlovice pravidelně vydává tiskové zprávy v Boršických
periodicích. Tiskové zprávy v místních novinách vydává také DOZP
Velehrad-Buchlovská, DOZP Kunovice-Na Bělince a DOZP Zborovice. DOZP
Kunovice-Na Bělince využívala letáčků a místních periodik také k hledání
vhodných objektů ke vzniku CHB.
Zároveň DOZP Medlovice v rámci realizace podpůrných aktivit zrealizoval
několik besed se žáky Základní školy v Boršicích. Besedy se studenty
zrealizoval také DOZP Velehrad-Buchlovská.
Zlínský kraj finančně i záštitou podpořil kampaň Diakonie ČCE - střediska
ve Valašském Meziříčí „Žijeme tu s vámi“. Cíl kampaně - zvýšit
informovanost o pomoci lidem s mentálním postižením, o nutnosti
procesu transformace a o specifických potřebách lidí s mentálním
postižením. V rámci kampaně byly uspořádány 3 workshopy pro odbornou
veřejnost (KÚ ZK, Město Valašské Meziříčí a ÚP Valašské Meziříčí). Dále
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byly uspořádány 3 besedy pro studenty středních škol, výstava fotografií a
vytištěny letáky a brožury k danému tématu.

CÍL 3.

Zvýšit připravenost komunity přijímat lidi se zdravotním postižením

OPATŘENÍ č. 3.2.

Samosprávy obcí, v nichž je záměr poskytovat komunitní pobytovou
službu, jsou o záměrech informovány

Popis

Podpůrné aktivity budou zaměřeny na představitele obcí (zastupitele),
obyvatele obcí.
Realizace podpůrných aktivit v komunitě v místech, kde budou vznikat
bydlení komunitního typu – CHB (komunitní projekty realizované NNO nebo
p.o. ve spolupráci s obcemi).

VÝSTUP

Minimálně 1 aktivita pro komunitu

Termín

Trvale

ODPOVĚDNOST

Zařízení Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ 10 000 Kč
NÁKLADY
ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

Zlínský kraj/příspěvkové organizace

VYHODNOCENÍ K: Splněno částečně.
12/2018

DOZP Zborovice realizoval podpůrné aktivity zaměřené na představitele i
obyvatele obcí prostřednictvím reportáží ze slavnostního otevření
Chráněného bydlení v Kroměříži v regionální televizi. DOZP VelehradBuchlovská realizovala podpůrné aktivity prostřednictvím účasti a
prezentace na tematicky zaměřených akcích. DOZP Medlovice zrealizoval
v místě plánovaného vzniku chráněného bydlení anketu ohledně zjištění
souhlasu místních obyvatel se zřízením této sociální služby.

CÍL 3.

Zvýšit připravenost komunity přijímat lidi se zdravotním postižením

OPATŘENÍ č. 3.3.

Zařízení Zlínského kraje při vyhledávání vhodných nemovitostí
k poskytování pobytových sociálních služeb spolupracují s obcemi

Popis

Možnost lidí se zdravotním postižením využívat komunitní služby bydlení
(chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení) předpokládá, že jsou
k dispozici nájemní byty (obecní, v soukromém vlastnictví).
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VÝSTUP

Setkání s obcemi, kde budou poskytovány služby bydlení komunitního
typu – prezentace příkladů dobré praxe

Termín

Trvale

ODPOVĚDNOST

Zařízení Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

Bez finančních nároků

ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

-

VYHODNOCENÍ K:

Splněno.

12/2018

Všechna zařízení se setkávají s obcemi, ve kterých budou poskytovány
služby bydlení komunitního typu. Vedení DOZP Zborovice komunikuje
s obcí Zborovice a městem Kroměříž, vedení DOZP Medlovice
spolupracuje při vybudování služby CHB s obcí Boršice, vedení DOZP
Javorník, Chvalčov je zapojeno do řídící skupiny komunitního plánování
v ORP Bystřice pod Hostýnem a do pracovní skupiny pro osoby se ZP,
vedení DOZP Kunovice – Na Bělince a DOZP Kunovice – Cihlářská se
setkalo se Zastupitelstvem obce Kunovice, vedení DOZP Kvasice se
účastní komunitního plánování v ORP Kroměříž, vedení DOZP Staré
Město pravidelně komunikuje se zástupci města Staré Město, vedení
DOZP Domov Na Dubíčku, p. o. je zapojeno do komunitního plánování
ORP Vizovice a pravidelně komunikuje se zástupci okolních obcí a měst,
vedení DOZP Uherský Brod se setkalo se Zastupitelstvem města Uherský
Brod
a
vedení
DOZP
Velehrad - Buchlovská
a
DOZP
Velehrad – Vincentinum navázaly spolupráci se starostou obce
Velehrad.

CÍL 4.

Posílení kapacit a kompetencí pracovníků sociálních služeb
v návaznosti na realizované změny a zjištěné potřeby

OPATŘENÍ č. 4.1.

Proces poskytování sociální služby v zařízeních usměrňují sociální
pracovníci

Popis

Z analýz procesů v sociálních službách vyplynul ošetřovatelský model
v poskytování sociálních služeb. Zařízení nemají vymezeny kompetence
podporující význam sociální práce.
Sociální pracovník by měl mít kompetence k řízení poskytování podpory
osobám se zdravotním postižením, kompetence k vedení pracovníků
odpovědných za realizaci naplánované podpory.
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VÝSTUP

Upravené organizační struktury s vymezením kompetencí

Termín

2016

ODPOVĚDNOST

Zařízení

PŘEDPOKLÁDANÉ Budou vyčísleny v rozvojových plánech zařízení
NÁKLADY
ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

Příjmy od uživatelů, Státní rozpočet, Zlínský kraj

VYHODNOCENÍ K: Splněno částečně.
12/2018

V době schválení Koncepce pracovalo v 11 zapojených službách DZP
s celkovou kapacitou 741 lůžek, celkem 17,51 úvazku sociálních
pracovníků, kteří převážně byli podřízeni vedoucímu organizační
jednotky a sami nikoho neřídili. Po dobu trvání projektu došlo ke
zlepšení jednak co do navýšení celkového počtu úvazků sociálních
pracovníků o 5,96, tj. o 34,04 % (na 23,47 úvazku v roce 2018), tak i
v převážné většině služeb (až na výjimky) došlo k pozitivním změnám v
začlenění sociálních pracovníků v organizační struktuře služeb a zvýšení
jejich podílu na řízení přímé péče o klienty.
Zohledníme-li vedle nárůstu úvazků sociálních pracovníků i pokles
kapacity na celkových 584 lůžek v roce 2018; kdy v roce 2015 bylo
v průměru 42,32 klienta na 1,00 úvazek sociálního pracovníka a v roce
2018 to bylo 24,88 klienta na 1,00 úvazek sociálního pracovníka;
z těchto poměrů vyplývá zlepšení poměru počtu klientů na sociálního
pracovníka o 45 %.
Současně dle organizačních schémat ke konci roku 2018 je patrné, že
v 5 z 11 DOZP je oblast přímé péče řízena zdravotnickým personálem
(vedoucí zdravotní sestra) a u 6 DOZP pak sociálním pracovníkem
(případně vedoucím sociálním pracovníkem).

CÍL 4.

Posílení kapacit a kompetencí pracovníků v přímé práci, v návaznosti
na realizované změny a zjištěné potřeby

OPATŘENÍ č. 4.2.

Vzdělávací plány pracovníků jsou konkrétní a reagují na identifikované
potřeby osob se zdravotním postižením, kterým je poskytována
služba. Vzdělávání pracovníků je zaměřeno na podporu rozhodování,
podporu v komunikaci a práci s riziky.

Popis

Stávající dovednosti a kompetence pracovníků v přímé práci
neodpovídají potřebám osob, kterým je služba poskytována. Zvýšení
kompetencí nepodporuje ani zavedený způsob řízení pracovníků –
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ošetřovatelský model péče, pracovníci v sociálních službách jsou řízeni
zdravotnickým personálem.
VÝSTUP 1.

Zařízení má nastavený komunikační systém u všech osob se
zdravotním postižením.

VÝSTUP 2.

Zařízení má zpracovaný plán rizik pro osoby, u kterých jsou rizika
spojená s poskytováním sociální služby identifikována.

Termín

2017

ODPOVĚDNOST

Zařízení Zlínského kraje/příspěvkové organizace Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ Náklady na vzdělávání jsou součástí rozpočtů organizací
NÁKLADY
ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

Zlínský (program Zajištění dostupnosti), vlastní výnosy organizací,
Evropský sociální fond

VYHODNOCENÍ K: Splněno.
12/2018

Je realizován projekt “Transformace pobytových služeb pro osoby se
zdravotním postižením ve Zlínském kraji“, jehož podstatnou částí je
také vzdělávání.
Pracovníci všech zařízení, vyjma DOZP Kvasice a VelehradVincentinum, absolvovali vzdělávací kurz na téma Podpora
v rozhodování. Pracovníci DOZP Kvasice tento kurz absolvují v prosinci
2018, pracovníci DOZP Velehrad-Vincentinum v lednu 2019. Dále
pracovníci všech zařízení, vyjma DOZP Domov Na Dubíčku, p. o.,
absolvovali kurz na téma AAK a komunikace u osob se zdravotním
postižením. Pracovníci DOZP Domov Na Dubíčku, p. o. tento kurz
absolvují v únoru 2019. Zároveň pracovníci všech zařízení absolvovali
kurz na téma Systémová práce s rizikem u osob se zdravotním
postižením. Vzdělávací kurzy realizuje v rámci projektu Transformace
společnost Aproxy, s. r. o.
DOZP Medlovice využívá podpory externího odborníka na AAK
komunikaci. Všechna zařízení mají nastavená komunikační systém u
všech osob se zdravotním postižením. Ke komunikaci s osobami se
zdravotním postižením využívají komunikační deníky, didaktické
hračky, tablety a další pomůcky.
Všechna zařízení mají zpracována plán rizik pro osoby, u kterých jsou
rizika spojená s poskytováním sociální služby identifikována. Rizika
jsou zpracovávána v rámci Individuálních plánů uživatelů, případně
v Plánech přechodu.

CÍL 4.

Posílení kapacit a kompetencí pracovníků sociálních služeb
v návaznosti na realizované změny a zjištěné potřeby
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OPATŘENÍ č. 4.3.

Počet pracovníků v přímé práci odpovídá potřebám klientů

Popis

Z hlediska zajištění poskytování sociálních služeb má každé zařízení
stanoven počet a strukturu pracovních míst, které odpovídají
potřebám osob, kterým je poskytována služba.

VÝSTUP

Zařízení Zlínského kraje mají vydefinován počet pracovních míst
nezbytných ke kvalitnímu poskytování sociální služby. Naplňují
kritéria pro hodnocení služeb v rámci benchmarkingu sociálních
služeb prováděném Zlínským krajem.

Termín

2016

ODPOVĚDNOST

Zařízení Zlínského kraje/příspěvkové organizace Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY

Budou vyčísleny v rozvojových plánech zařízení

ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

Příjmy od uživatelů, Zlínský kraj (program Zajištění dostupnosti)

VYHODNOCENÍ K:

Splněno.

12/2018

Počet pracovníků v jednotlivých DOZP i nově vzniklých službách CHB
je proměnlivý v závislosti na proměně počtu uživatel a jejich potřeb.
Dalším vlivem je proces proměny způsobu poskytování služby.
V rámci přípravy transformačních plánů byly v jednotlivých
případech stanoveny odhady potřebného počtu pracovníků.
Celkový počet pracovníků v přímé práci zůstává přibližně na stejné
úrovni. Poměr klientů na pracovníka v přímé práci v DOZP se snižuje
v souvislosti se snižováním kapacit
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Příloha č. 0532-19-P05
Příloha č. 1 vyhodnocení: Přehled snižování kapacity jednotlivých DOZP (ve vazbě na plnění opatření 2.1)
Poř.
číslo

Název organizace
Název zařízení

Sociální služby Uherské Hradiště,
příspěvková organizace
Domov pro osoby se zdravotním
1.1.
postižením Javorník, Chvalčov
Domov pro osoby se zdravotním
1.2.
postižením Kvasice
Domov pro osoby se zdravotním
1.3.
postižením Kunovice - Cihlářská
Domov pro osoby se zdravotním
1.4.
postižením Kunovice - Na Bělince
Domov pro osoby se zdravotním
1.5.
postižením Medlovice
Domov pro osoby se zdravotním
1.6.
postižením Staré Město
Domov pro osoby se zdravotním
1.7.
postižením Uherský Brod
Domov pro osoby se zdravotním
1.8.
postižením Velehrad - Buchlovská
Domov pro osoby se zdravotním
1.9.
postižením Velehrad - Vincentinum
Domov pro osoby se zdravotním
1.10.
postižením Zborovice
Domov Na Dubíčku, příspěvková
2.
organizace
Celkem
1.

Kapacita k
datu
schválení
Koncepce

Požadovaná
Kapacita k
Kapacita k
Kapacita k
Kapacita k Plnění
Plnění
Plnění
Plnění
kapacita v
31.12.
31.12.
31.12.
31.12.2015 v %
v%
v%
v%
roce 2020
2016
2017
2018

694

486

689

0,72

630

9,22

614

11,53

544

21,61

114

80

114

0,00

104

8,77

101

11,40

100

12,28

26

18

26

0,00

26

0,00

26

0,00

23

11,54

76

53

74

2,63

68

10,53

67

9,46

59

22,37

61

43

61

0,00

61

0,00

57

6,56

48

21,31

35

25

32

8,57

30

14,29

29

9,38

27

22,86

64

45

64

0,00

56

12,50

56

12,50

50

21,88

50

35

50

0,00

42

16,00

42

16,00

38

24,00

123

86

123

0,00

112

8,94

110

10,57

93

24,39

50

35

50

0,00

50

0,00

50

0,00

47

6,00

95

67

95

0,00

81

14,74

76

20,00

59

37,89

47

33

47

0,00

41

12,77

39

17,02

39

17,02

741

519

736

0,67

671

9,45

653

11,28

583

21,32
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