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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

Proces tvorby AP 2022
PROCESNÍ CESTY:
- Sběr potřeb za jednotlivá území SO ORP - budou předány údaje o nepokrytých
potřebách jednotlivých cílových skupin (4 cílové skupiny) s potřebným popisem a
argumentací k identifikované potřebě. Dále budou předány informace o stávajících
kapacitách jednotlivých druhů sociálních služeb na jejich území, se kterou pracují v rámci
Komunitního plánu a která se váže k Základní síti a dále informaci o potřebných
kapacitách jednotlivých druhů sociálních služeb pro rok 2022 v rozpadu jednotlivých
druhů sociálních služeb v jednotkách „lůžko“ (u pobytové formy) a „přepočtený úvazek
pracovníků v PP (ambulantní a terénní forma).
- Setkání PS za jednotlivá SO ORP – proběhne jedno setkání pro všechna ORP.
Pracovní skupiny budou zastupovat 2 osoby z členů z pracovní skupiny – zástupci z ORP.
Cílem pracovní skupiny bude definovat Výzvu pro podávání Rozvojových záměrů pro rok
2022 zaměřenou na priorizované potřeby.
- Znění výzvy bude předloženo Týmu pro dohodu.
- Znění výzvy bude definovat, které podané RZ budou plně hodnoceny, a které projdou
základním hodnocením (budou hodnoceny pouze s ohledem na soulad RZ se
strategickými dokumenty kraje a soulad s komunitním plánem)
- RZ, které nebudou vybrány k podpoře, a RZ, které projdou základním hodnocením,
budou zařazeny do Zásobníku 2022.

Proces tvorby AP 2022

PROCESNÍ CESTY:
-

RZ, které budou nasedat na potřeby priorizované v rámci vyhlášené Výzvy, budou plně
hodnoceny a budou následně předloženy na jednání PS.
Pracovní skupina bude složena ze dvou nominovaných zástupců za ORP a bude
diskutovat o tom, které předložené rozvojové záměry budou vybrány k podpoře pro 2022.
Po jednání skupiny budou osloveni poskytovatelé sociálních služeb ze strany KÚZK
s výsledkem jednání skupiny.

-

Následně budou zahájena jednání o zajištění podílu ÚSC u daných rozvojových záměrů.

-

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.

Proces tvorby AP 2022
PROCESNÍ CESTY:
Služby v Základní síti
- Služby zařazené v Základní síti Zlínského kraje budou podávat žádost o
opětovný vstup do Základní sítě roku 2022 přes webovou aplikaci KISSoS.
- Jedná se o typ rozvojového záměru C.
- Proběhne v termínu od 19. 11. 2020 - 26. 11. 2020.
- Manuál pro vyplnění tohoto RZ typu C najdete ve webové aplikaci KISSoS.

Proces tvorby AP 2022
PROCESNÍ CESTY:
Upozornění pro Poskytovatele odlehčovacích služeb zařazených v Dočasné
síti ZK a financované z pilotního Programu pro odlehčovací služby:
U všech služeb zařazených do programu proběhnou v období od listopadu
2020 – únor 2021 metodické návštěvy.
- V případě, že budou chtít být zařazeny do Základní sítě 2022 a čerpat veřejné
zdroje ze státního rozpočtu, rozpočtu ZK či obcí, JE NUTNÉ PODAT rozvojový
záměr typu A (vstup do Základní sítě roku 2022) přes webovou aplikaci
KISSoS.
- Nutné zrealizovat v termínu podávání RZ od 19. 11. 2020 – 3. 12. 2020.
Upozornění pro Poskytovatele služeb sociální rehabilitace zařazených do
Individuálního projektu ZK pro rok 2020/2021:
Je nutné, aby poskytovatelé zařazení do tohoto projektu, podávali RZ pro rok
2022 již v rámci této standardní výzvy.
Nutné zrealizovat v termínu podávání RZ od 19. 11. 2020 – 26. 11. 2020. – pro služby, které jsou v
Základní síti.
A případné změny vůči Základní síti v termínu od 19.11. 2020 – 3. 12. 2020.

Podávání rozvojových záměrů
-

otevřený sběr pro všechny poskytovatele, bez omezení
avízům o neuspokojených potřebách, o změně potřeb

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

Podávání rozvojových záměrů
Plné hodnocení bude u RZ, které:
- nasedají na priorizace potřeb deklarovaných ve Výzvě pro
podávání RZ na rok 2022
- 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.
U RZ, které nebudou nasedat na priorizaci potřeb nebo na opatření,
proběhne tzv. základní hodnocení.

Podávání rozvojových záměrů
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

Dané ORP se vyjadřuje k podanému rozvojovému záměru za
území správní obce, a to zda avizovaný záměr na daný druh
sociální služby je v souladu s Komunitním plánem sociálních
služeb na daném území.

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 / rozšíření území na
pečovatelskou službu
RZ na vznik osobní asistence

Procesy při tvorbě sítí
Výzva bude mj. obsahovat informaci o priorizaci potřeb na území Zlínského kraje
pro rok 2022 (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

Výzva na sběr
rozvojových záměrů

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

Zásobník - Volné
finanční prostředky
Dokončení hodnocení

Předpokládaný harmonogram
Jednání PS SO ORP

Jednání Týmu pro dohodu – výzva

26. 10. 2020

od 09. 11. do 13.11. 2020

Podání RZ poskytovatelem SSL (shodně se zpřístupněním
webové aplikace KISSoS)

19. 11. – 03. 12. 2020 (pro typ RZ – A a B)

19. 11. - 26. 11. 2020 (pro typ RZ – C)
Vyjádření SO ORP k KP pro typ A, B

04. 12. – 15. 12. 2020

Termíny pro rozřazení, hodnocení RZ a jednání PS budou stanoveny na základě nového

harmonogramu Rady a Zastupitelstva ZK, který ještě není vytvořen. Po jeho vyhotovení
budete včas informováni.
Současně s otevřením webové aplikace KISSoS bude poskytovatelům rozeslán email

odkazem na doplňující informace.

Děkujeme za pozornost
Kontakty:
Oddělení plánování a rozvoje sociálních služeb
Ing. Lokajová Hnilová Lenka, koordinátor procesu plánu
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
Mgr. Martina Strýčková, koordinátor komunitního plánování
Tel. 577 043 314
E-mail: martina.stryckova@kr-zlinsky.cz

