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Systémové priority SPRSS
2020 - 2022
Systémové priority SPRSS dle schváleného dokumentu Střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020-2022
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)
Příprava na stárnutí v regionu:
Snaha zabezpečit území dostatečnou kapacitou terénních a ambulantních služeb tak, aby
osoby mohly co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí a rodina, která o ně pečuje,
současně mohla zůstat ekonomicky aktivní.
Záměrem kraje je v rámci tohoto tématu podpořit:
- Rozšíření kapacit pečovatelské služby tak, aby dokázala reagovat na potřeby daného
území, a to pro cílovou skupinu seniorů, osob se zdravotním postižením a rodiny s dětmi,
které jsou v nepříznivé sociální situaci, kterou nedokáží vyřešit bez pomoci jiné osoby.
Cílem je, aby sociální služby byly dostupné nejen v denních, ale i ve večerních hodinách, o
víkendech a svátcích.
- Rozšíření kapacit osobní asistence a rozšíření cílových skupin pro možnost využití této
služby pro co nejširší skupiny osob.
- Rozšíření kapacit ambulantních služeb, a to denních stacionářů, center denních služeb.
Cílem je, aby tyto sociální služby byly dostupné, a rodina, která se na péči podílí, mohla
zůstat ekonomicky aktivní.
- Odlehčovací služby ve všech formách poskytování pro co nejširší cílovou skupinu osob.

Krajská prioritní témata (příprava na stárnutí a proces transformace)
Proces transformace:
Dokončení procesu transformace, jako změny pobytové služby s ústavním charakterem pro
osoby s postižením na bydlení a podporu v běžném prostředí.
Záměrem kraje je v rámci tohoto tématu podpořit:
- Vznik nových kapacit pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením, více
odpovídající běžnému způsobu života, a to za předpokladu snížení kapacity pobytové
ústavní služby.
- Vznik nových kapacit návazných služeb ambulantní nebo terénní formy (sociální
rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, osobní asistence, pečovatelská služba, podpora
samostatného bydlení), a to pro uživatele opouštějící ústavní pobytové zařízení.

Procesní změny pro AP2021
Hlavní změny spočívají v/ve:
- Přípravě k potřebám v území a priorizaci pouze 3 potřeb za SO ORP,
- Jednání pracovních skupin k potřebám podle „okresů“, tedy místo 13 PS SO ORP pouze
4, kdy veřejní zadavatelé a poskytovatelé vzájemně řeší své potřeby s přesahy do dalších
SO ORP,
- Zástupci obcí se nebudou vyjadřovat při podávání rozvojových záměrů ke všem
rozvojovým záměrům, ale již pouze k těm, které zástupci SO ORP vyhodnotí jako možné
záměry k podpoře,
- K vyhodnocení rozvojových záměrů bude nominována pracovní skupina, která bude
sestavena ze dvou zástupců za každé SO ORP a ze zástupců Zlínského kraje,
- Podání žádosti o opětovný vstup do Základní sítě přes webovou aplikaci KISSoS jako typ
rozvojového záměru C ve stejný termín jako rozvojové záměry na změny sociálních
služeb. Vše tedy bude ve stejném termínu a stejným způsobem.
- Hodnocení rozvojových záměrů v plném rozsahu, které budou reagovat na priorizaci SO
ORP, Zlínského kraje nebo které reagují na vydefinované opatření v Akčním plánu 2020,

Podávání rozvojových záměrů
-

výzva se nezužuje
otevřený sběr pro všechny poskytovatele, bez omezení

Plné hodnocení bude u RZ, které:
- nasedají na priorizace SO ORP, resp. priorizaci 1-3
- nasedají na priorizaci ZK
- reagují na opatření (známe-li poskytovatele – nepodávají RZ, neníli znám poskytovatel, je nutné podat RZ)
Okruhy hodnocení budou zveřejněny současně s otevřením webové
aplikace KISSoS pro podávání RZ.

Podávání rozvojových záměrů
K čemu slouží sběr RZ – širší význam
- není to jen sběr RZ pro zařazení do Základní sítě
- zařazení do Zásobníku → Dočasná síť = otevřené možnosti jiných
finančních zdrojů
Plánované typy RZ
A – RZ, které nasedají na priorizaci potřeb a/nebo reagují na opatření
B – RZ, které nenasedají na priorizaci potřeb a nereagují na opatření, ale
vysílají potřebu
C – RZ pro opětovný vstup do Základní sítě beze změny

Stávající proces podávání rozvojových záměrů

Nový proces podávání rozvojových záměrů

„Nahrazení“ 3 fáze podávání RZ – zajištění podílu ÚSC
- Na jednání „jarní“ pracovní skupiny k variantám rozvoje Základní
sítě bude sestaven „užší seznam“ RZ ze strany KÚZK.
- Po jednání skupiny budou osloveni poskytovatelé sociálních
služeb ze strany KÚZK s výsledkem jednání skupiny.
- Pro jednání o zajištění podílu ÚSC bude stanoveno časové období
ze strany KÚZK.
- Poskytovatel sociální služby spolu se zástupcem ORP svolá
jednání včetně obcí, které si zvolil v RZ pro rozvoj.
- KÚZK bude zajišťovat metodickou podporu a jednání se bude
účastnit. Konkrétní zapojení KÚZK bude dle dohody s ORP před
jednáním.
- Podpora od obcí by měla být deklarována a textace podpory bude
předána.

Podávání rozvojových záměrů - příklad
Poskytovatel má v Základní síti 5,00 úvazků v PP na pečovatelskou službu a 3,00 úvazků v
PP na SAS pro rodiny s dětmi. Jedná se o poskytovatele v území Zlína, které priorizovalo
potřeby zaměřené na setrvání a péči v domácím prostředí u CS Senioři.
Poskytovatel plánuje rozšíření kapacity u obou stávajících sociálních služeb. A také chce
novou sociální službu Osobní asistence.

Podané typy RZ:
C – RZ pro opětovný vstup do Základní sítě beze změny
RZ na PS na 5,00 úvazků
RZ na SAS pro RsD na 3,00 úvazků
A – RZ, které nasedají na krajská prioritní témata a/nebo priorizaci potřeb
RZ pro rozšíření kapacity na pečovatelskou službu
RZ na vznik osobní asistence
B – RZ, které nenasedají na krajská prioritní témata a/nebo priorizaci potřeb, ale vysílají
potřebu
RZ na rozšíření kapacity SAS pro RsD

VZOROVÝ PŘÍKLAD PRÁCE PŘI PODÁVÁNÍ RZ DO APLIKACE KISSoS PRO ROK 2021
Území priorizovalo potřebu zaměřenou na
setrvání a péči v domácím prostředí u CS Senioři

Poskytovatel v Základní síti má

5,00 úvazků
v PP na PS

Co poskytovatel
plánuje?

3,00 úvazky
v PP na SAS pro RsD

Rozšíření kapacity u obou stávajících soc. služeb
Novou sociální službu Osobní asistence

JAKÉ TYPY ROZVOJOVÝCH ZÁMĚRŮ POSKYTOVATEL PODÁ?

C-RZ pro opětovný vstup do Základní sítě beze změny
RZ na pečovatelskou službu na 5,00 úvazků
RZ na SAS pro rodiny s dětmi na 3,00 úvazků
KISSoS

B-RZ nenasedá na priorizaci a nereaguje na opatření,
ale vysílá potřebu
RZ na rozšíření kapacity SAS pro rodiny s dětmi

A-RZ nasedá na priorizaci a/nebo reaguje na opatření
RZ pro rozšíření kapacity na pečovatelskou službu
RZ na vznik osobní asistence

Návrh změny v procesu tvorby sítí
Výzva bude mj. obsahovat informaci o priorizaci potřeb za jednotlivé SO ORP a
KÚZK (celý proces bude předložen jako dosud do orgánů kraje).

Základní síť
(max. do výše
Absorpční
kapacity)

Zásobník

Dočasná síť

A - RZ dle potřeb s finanční podporou – plné hodnocení – I.

Výzva na sběr
rozvojových záměrů

B - RZ dle potřeb bez finanční podpory – základní hodnocení
/ rozdělené do dvou částí – II.

Zásobník - Volné
finanční prostředky
Dokončení hodnocení

Předpokládaný harmonogram
Jednání 4 PS SO ORP od 1. 10. do 9.10.2019
Jednání Týmu pro dohodu – výzva

23. 10. 2019

Zpřístupnění webové aplikace KISSoS

od 12. 11. 2019

Podání RZ poskytovatelem SSL

19. 11. - 2. 12. 2019 (pro typ RZ – A a B)
19. 11. - 26. 11. 2019 (pro typ RZ – C)

Vyjádření SO ORP ke KP

3. 12. 2019 – 17. 12. 2020

Rozřazení RZ

nejdříve 15. 1. 2020

Hodnocení RZ

nejdříve 15. 2. 2020

Současně s otevřením webové aplikace KISSoS bude poskytovatelům rozeslán email s
odkazem na doplňující informace.

Proces podávání rozvojových záměrů

Volba typu RZ

Proces podávání rozvojových záměrů

Vyplnění pokud je / není
pro ssl ID

Vše bude podrobně
popsáno v „Návodu k RZ“
ve webové aplikaci
KISSoS

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

PhDr. Petra Karlíková

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

Magistrát města Zlína

Webová aplikace KISSoS
-

Krajský úřad přiděluje přístupy do aplikace, za informace v
Katalogu sociálních služeb Zlínského kraje zodpovídá
poskytovatel sociálních služeb

-

Uživatelská příručka:
https://www.kissos.cz/KISSOS_uzivatelska_prirucka_v0.3.pdf

-

Kontaktní osoba pro přístupy do aplikace KISSoS: Bc. Lucie
Turecká, e-mail: lucie.turecka@kr-zlinsky.cz, tel: 577 043 302

Webová aplikace KISSoS
-

-

-

-

Přístupy do aplikace – žádosti o nové přístupy, či zneplatnění přístupů
průběžně během roku
Pravidelná revize přístupů 1x ročně (zaslání přehledu s aktuálně
platnými přístupy pro jednotlivé organizace)
Přihlašovací údaje jsou nepřenositelné, každá osoba musí mít svou
unikátní e-mailovou adresu a své vlastní přístupové heslo, o přístupy
žádá statutární zástupce
V případě změn ve službách nutná aktualizace údajů v KISSoS a jejich
následná publikace do Katalogu sociálních služeb ve Zlínském kraji –
publikace pouze statutární zástupce
Odlišné informace v Registru sociálních služeb x Katalog sociálních
služeb, zejména kontaktní osoby a kontakty na sociální služby,
provozní doba apod.

Novinky v KISSoS
Úpravy v Rozpočtu a vyúčtování
-

část Sady - automatické součty u vybraných ukazatelů (Počet hodin strávených v
přímé péči – bez cesty/včetně cesty, Celkový čas všech poskytnutých intervencí)

Novinky v KISSoS
Úpravy v Rozpočtu a vyúčtování
-

pod každou Sadou se specifickými údaji přibylo okénko Komentář, kde můžete
okomentovat např. plnění indikátorů ve vazbě základní/dočasná síť…
v části Náklady a Výnosy si nyní můžete skrýt sloupec zdrojů, který nevyplňujete (u
každého sloupečku jsou mínusy, když kliknete, sloupeček se skryje; toto nastavení
zůstává, i když ukládáte průběžně práci; při zavření Rozpočtu se všechny sloupce
opět „rozbalí“)

Novinky v KISSoS
Úpravy v Rozpočtu a vyúčtování
- na přání většiny poskytovatelů se nyní hodnoty v sadě Náklady a
Výnosy automaticky „překlápí“ ze 3. termínu do 4.!!!

Novinky v KISSoS
VÝKAZ SKUTEČNOST 2019
V rámci výkazu za rok 2018 byla zařazena nová sada „Nefinanční podpora z
veřejných zdrojů“
Sada by měla obsahovat jednotlivé položky nefinanční podpory z veřejných
zdrojů pro možnost zohlednění v hodnocení a v posouzení vyrovnávací platby.
Pro rok 2019 je součástí metodiky pro vykazování vstupních dat a vyplnění této
sady je již POVINNÉ

Novinky v KISSoS
VÝKAZ SKUTEČNOST 2019
Příklad k sadě „Nefinanční podpora z veřejných zdrojů“
V jednotlivých položkách této sady bude uvedena částka, která odpovídá
rozdílu mezi objemem finančních prostředků, které odpovídají tržní hodnotě
nájmu, a skutečně vynaložených peněz.

- Sociální služba obdrží od obce nefinanční podporu, a to např. ve formě
nájmu za nižší cenu, než jaká je v tržních podmínkách - 50 000 Kč
- Sociální služba zaplatí za nájem 1 Kč
- V modulu Rozpočet a vyúčtování – v nákladech bude uvedena hodnota,
která vychází z účetnictví - 1 Kč
- Ve výkazu v sadě „Nefinanční podpora z veřejných zdrojů“ bude uvedena
částka, která odpovídá rozdílu mezi objemem finančních prostředků, které
odpovídají tržní hodnotě nájmu a skutečně vynaložených peněz - 49 999 Kč

Děkujeme za pozornost.
Kontakty:
Oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb
Ing. Lokajová Hnilová Lenka
Telefon: 577 043 337
Email: lenka.lokajovahnilova@kr-zlinsky.cz
Bc. Nora Vašíčková, editor plánu
Tel. 577 043 331
E-mail: nora.vasickova@kr-zlinsky.cz
Ing. Michaela Zahálková – KISSoS
Tel. 577 043 292
E-mail: michaela.zahalkova@kr-zlinsky.cz

