P04 Akčního plánu 2022

Vyhodnocení opatření dle Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2020
V souvislosti s prokázáním výskytu 1. vlny koronaviru (označovaný jako epidemie koronaviru „COVID19“) na území České republiky byla vládou přijata krizová opatření, která měla mimo jiné dopad i na
poskytování sociálních služeb.
Mezi krizová opatření, která se dotkla i poskytování sociálních služeb, bylo pozastavení činnosti pro
sociální službu druhu denní stacionáře, a to usnesením vlády České republiky ze dne 13. března 2020
č. 207 (publikováno pod č.79/2020 Sb.) a přerušení poskytování sociálních služeb druhu centra denních
služeb, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně
aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, týdenní
stacionáře, a to usnesením vlády České republiky ze dne 16. března 2020 č. 239 (publikováno pod
č.97/2020 Sb.).
Mezi krizová opatření lze dále zařadit i mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví 13719/20201/MIN/KAN, ze dne 27. března 2020, kterým bylo poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů
pro osoby se zdravotním postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a
poskytovatelům sociálních služeb poskytujících odlehčovací služby v pobytové formě nařízeno vyčlenit
10 % lůžek z celkové kapacity zařízení pro izolaci osob podezřelých nebo potvrzených z nákazy
koronavirem.
Z uzavřených Veřejnoprávních smluv o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro rok
2020 (dále jen „Veřejnoprávní smlouva“), popř. vydaných Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku na provoz
na poskytování sociálních služeb pro rok 2020 (dále je „Rozhodnutí“) vyplývá pro poskytovatele
sociálních služeb závazek naplnění požadovaných indikátorů.
Výše zmiňovaná krizová opatření vlády měla dopad na naplnění požadovaného/ých indikátoru/ů. V
souvislosti s výskytem druhé vlny koronaviru na podzim roku 2020, byla vydána další usnesení vlády a
krizová opatření, která měla ve svých důsledcích dopad na poskytování sociálních služeb. Opatření
směřující k omezení pohybu osob, a zejména samotný rozsah pandemie mohl mít za následek snížení
poptávky po terénních i ambulantních sociálních službách.
Z tohoto důvodu byli poskytovatelé sociálních služeb požádáni o zaslání informace, jaký dopad měla
epidemie koronaviru „COVID-19“ na plnění indikátoru/ů v jimi poskytované/ých sociální/ch službě/ách.
Na základě poskytnutých dat ze strany poskytovatelů sociálních služeb byla provedena analýza, na
jejímž základě byl vyhodnocen dopad koronaviru v návaznosti na plnění indikátoru/ů sociální/ch
služby/eb.
Negativní dopad výskytu 1. vlny koronaviru byl na základě analýzy vyhodnocen u následujících druhů
sociálních služeb:
 Centra denních služeb, denní stacionáře, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně
aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, týdenní stacionáře
 Domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním
režimem, odlehčovací služby (pobytová forma)
Negativní dopady krizových opatření vlády v důsledku epidemie koronaviru „COVID-19“ se Zlínský kraj
rozhodl řešit i v oblasti kontroly.
V souvislosti s prokázáním výskytu 2. vlny koronaviru vyvstala nutnost řešit tuto situaci i u dalších
sociálních služeb, a to z důvodu sníženého zájmu klientů o poskytovanou sociální službu.
Negativní dopad výskytu 2. vlny koronaviru byl vyhodnocen u následujících druhů sociálních služeb:
 Intervenční centra, kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, odborné
sociální poradenství, odlehčovací služby (ambulantní a/nebo terénní forma), osobní asistence,
pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení, raná péče, služby následné péče, sociální
rehabilitace (ambulantní a/nebo terénní forma), telefonická krizová pomoc, terénní programy,
tlumočnické služby, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (identifikátor sociální služby
2919461)
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Azylové domy, domy na půl cesty, chráněné bydlení, noclehárny, sociální rehabilitace
(pobytová forma), sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
odlehčovací služby (pobytová forma, identifikátor sociální služby 8742757)

Zastupitelstvo Zlínského kraje dne 14. 9. 2020, usnesením č. 0906/Z29/20 a dne 14. 12. 2020,
usnesením č. 0023/Z02/20, rozhodlo situaci ve věci naplnění požadovaného/ých indikátoru/ů ve
prospěch poskytovatelů sociálních služeb.
Hlavní cíl 1 Vytvářet síť sociálních služeb Zlínského kraje, která vychází z potřeb, je efektivní a
hospodárná a která je tvořena z poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo vydáno pověření.
Hlavní cíl 1

Dílčí cíl 1.1 Udržitelný rozvoj sítě sociálních služeb Zlínského kraje
(systémová priorita 1)

OPATŘENÍ 1.1.1

Provázanost ukazatelů ve vazbě na efektivitu využívání finančních
zdrojů (víceletá realizace)

VÝSTUP

Příprava dat pro analýzu pro sjednocení výše obvyklých nákladů bez
provazby na cílovou skupinu a kapacitu (provazba na opatření 1.3.1)

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY 2020

Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok.

ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ

Zlínský kraj

Analýza bude sloužit k nastavení obvyklého nákladu pro daný druh služby bez vlivu na kapacitu a
cílovou skupinu. Rozdílnost u jednotlivých služeb bude dána bonifikací přes nastavené koeficienty
(např. specifika cílové skupiny, náročnost terénu). Předpoklad nových obvyklých nákladů pro stanovení
finanční podpory pro rok 2021.
Stanovení obvyklých nákladů pro rok 2020 bylo ovlivněno snahou o sjednocení obvyklých nákladů, tzn.,
bez provazby na cílovou skupinu a kapacitu a v návaznosti na obdobný sociální charakter. Výše
obvyklých nákladů 2020 na jednotku/měsíc (den) byla srovnávána s maximálními referenčními
hodnotami nákladů 2019 dle Asociace krajů ČR, popř. navýšenými o 4 %. Záměrem je zpracovat analýzu
a následně na jejím základě nastavit ukazatele v provazbě na podporovanou kapacitu jednotlivých
služeb. V rámci programu z rozpočtu ZK byl pro rok 2020-2022 zaveden nový indikátor Počet hodin PP.
Z vyhodnocení předchozích let vyplývá, že je podpořen rozvoj kapacit sociálních služeb, ale toto ne vždy
vede i k navýšení výkonu v podpořených sociálních sužbách. Cílem je více provázat podporované
kapacity a skutečný výkon sociálních služeb a v roce 2022 již pracovat s výstupy z jednání s veřejnými
zadavateli v roce 2021. Opatření bylo splněno částečně (řešení rozdílnost u jednotlivých služeb
bonifikací přes nastavené koeficienty - např. specifika cílové skupiny, náročnost terénu nebylo
uskutečněno).
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Hlavní cíl 1

Dílčí cíl 1.1 Udržitelný rozvoj sítě sociálních služeb Zlínského kraje
(systémová priorita 1)

OPATŘENÍ 1.1.2

Zajistit financování poskytovatelů sociálních služeb, kteří budou
v souladu se SPRSS a budou zařazeni v Základní anebo Dočasné síti
sociálních služeb

VÝSTUP

Schválená podpora poskytovatelům sociálních služeb ve Zlínském kraji
v roce 2020

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY 2020

1 630 473 000,00 Kč

ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ

Státní rozpočet ČR – kapitola MPSV; vlastní zdroje Zlínského kraje

Částka vychází z rozpočtového výhledu a zahrnuje předpokládanou výši dotace z MPSV na rok 2020,
vlastní zdroje Zlínského kraje dle rozpočtového výhledu. Jsou zde zahrnuty i předpokládané rozvojové
aktivity související se zapojením kraje do podílu ÚSC a zdroje na „Program pro poskytování finanční
podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok
2019 a 2020“ ve výši 25 mil. Kč na rok 2020.
Obecné podmínky pro přidělování dotací jsou stanoveny v materiálu „Podmínky pro stanovení
vyrovnávací platby a finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském kraji“ a
následně v jednotlivých programech. Případné změny financování budou obsahem jednání nové
Pracovní skupiny pro financování.
Požadavek Zlínského kraje o dotaci ze státního rozpočtu (MPSV) byl ve výši 1.537.745.000 Kč, Zlínský
kraj obdržel 1.244.137.008 Kč. Dotace ze státního rozpočtu (MPSV) Zlínskému kraji v roce 2020 oproti
roku 2019 je vyšší o 104.126.960 Kč tj. o 9,1 %. Dotace ze státního rozpočtu (MPSV) Zlínskému kraji
oproti Požadavku Zlínského kraje o dotaci ze státního rozpočtu (MPSV) v roce 2020 je nižší o
293.607.992 Kč a činí 80,9 % z Požadavku Zlínského kraje o dotaci ze státního rozpočtu (MPSV).
Financování v rámci „Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění
odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019 a 2020“ se uskutečnilo. Maximální finanční
rámec pro rok 2020 činil 25.000.000 Kč (poskytnuto bylo 18.028.549 Kč).
Jednání pracovní skupiny pro financování se v roce 2020 neuskutečnilo z důvodu pandemie COVID-19.
Jednání budou přesunuta na další období. Opatření bylo splněno částečně.
Hlavní cíl 1
OPATŘENÍ 1.1.3

Dílčí cíl 1.1 Udržitelný rozvoj sítě sociálních služeb Zlínského kraje
(systémová priorita 1)
Ve spolupráci kraje a obcí zajistit rámec financování sociálních služeb
ve Zlínském kraji

VÝSTUP

Aktualizace schváleného Střednědobého výhledu rozpočtu Zlínského
kraje

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY 2020

Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok.

ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ

Zlínský kraj
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Meziroční revize růstu finančních prostředků na podporu sociálních služeb ze strany Zlínského kraje a
s tím související aktualizace Střednědobého výhledu.
Pro rok 2020 na realizaci programů „Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského
kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022“ a „Program pro poskytování
finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje
pro období 2020 – 2022“ byl schválen maximální rozpočtový rámec pro oba programy ve výši
73.879.451 Kč tj. navýšení o 37.549.071 Kč oproti roku 2019 (v roce 2019 pouze „Program k podání
Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019“. Opatření bylo splněno
Hlavní cíl 1

Dílčí cíl 1.1 Udržitelný rozvoj sítě sociálních služeb Zlínského kraje
(systémová priorita 1)

OPATŘENÍ 1.1.4

Projekt zaměřený na zvýšení dostupnosti a podporu zvyšování kvality
ambulantních a terénních služeb sociální rehabilitace pro osoby se
zdravotním postižením. (víceletá realizace)

VÝSTUP

Počet podpořených služeb

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY 2020

102 643 680,00 Kč (Náklady jsou uvedeny na celou dobu realizace
projektu)

ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ

OP Z, Zlínský kraj

Zlínský kraj podává projekt do OP Z, aby podpořil dostupnost a rozvoj ambulantní a terénní formy
Sociální rehabilitace. Plánovaná podpora sociálních služeb z projektu je na 24 měsíců.
V rámci projektu „Podpora a rozvoj služeb sociální rehabilitace ve Zlínském kraji“ byl v roce 2020
podpořen rozvoj služeb sociální rehabilitace v terénní formě poskytování o 7,0 přepočtených úvazků
pracovníků v přímé péči (dále jen „úvazek v PP“). Jednalo se o vznik nové služby Sociální rehabilitace
Zahrada poskytovatele Charity Kroměříž s 2,0 úvazku v PP, dále Dům Naděje Zlín poskytovatele NADĚJE
s 1,5 úvazku v PP a Sociální rehabilitace Uherský Brod poskytovatele Charity Uherský Brod s 2,0 úvazku
v PP. Rozvoj služby sociální rehabilitace byl podpořen o 1,0 úvazku v PP u Střediska komplexní péče pro
rodinu, školu a duševní zdraví, LUISA, z.s. a o 0,5 úvazku v PP u Tyfloservisu, o.p.s. – Krajského
ambulantního střediska Zlín. Tyto kapacity byly zařazeny do Dočasné sítě sociálních služeb Zlínského
kraje. Opatření bylo splněno.
Hlavní cíl 1
OPATŘENÍ 1.1.5

Dílčí cíl 1.1 Udržitelný rozvoj sítě sociálních služeb Zlínského kraje
(systémová priorita 1)
Projekt na podporu druhu sociální služby Chráněné bydlení (víceletá
realizace)

VÝSTUP

Počet podpořených služeb: 2 v celkové kapacitě 12 lůžek

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY 2020

10 620 000,00 Kč (Náklady jsou uvedeny na celou dobu realizace
projektu, tj. do 06/2022)

ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ

OP Z, Zlínský kraj
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Zlínský kraj podává projekt do OPZ, aby prodloužil podporu chráněných bydlení do 06/2022.
V rámci projektu „Transformace pobytových služeb pro osoby se zdravotním postižením ve Zlínském
kraji“ byl v roce 2020 podpořen vznik 24 nových lůžek služby chráněné bydlení u poskytovatele Sociální
služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Tato nová chráněná bydlení byla z projektu v roce
2020 i financována. K 01. 02. 2020 (zařazení do Základní sítě od 10. 2. 2020) vzniklo nové Chráněné
bydlení Morkovice s kapacitou 7 lůžek, od 01. 10. 2020 vzniklo Chráněné bydlení Nedakonice
s kapacitou 7 lůžek a dále od 01. 11. 2020 Chráněné bydlení Bystřice pod Hostýnem s kapacitou 10
lůžek. Opatření bylo splněno.
Hlavní cíl 1
OPATŘENÍ 1.1.6
VÝSTUP
ODPOVĚDNOST

Dílčí cíl 1.1 Udržitelný rozvoj sítě sociálních služeb Zlínského kraje
(systémová priorita 1)
Zefektivnění procesu plánování a rozvoje Základní a Dočasné sítě
(víceletá realizace)
Aktualizovaný harmonogram a postup pro tvorbu a rozvoj Základní a
Dočasné sítě
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci s
obcemi s rozšířenou působností

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY 2020

Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok.

ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ

Zlínský kraj

Jedná se o zahájení avizované změny v termínech pro tvorbu Základní sítě (např. podávání rozvojových
záměrů) a jednotlivých fází tak, aby byl proces tvorby Základní sítě pro všechny zapojené do organizační
struktury tvorby dokumentu více efektivní a účelnější.
V září 2019 proběhla mimořádná výzva - mimořádná výzva byla vyhlášena pouze pro rozvojové záměry
reagující na změnu potřeb, které vznikly po vyhodnocení předložených rozvojových záměrů ve
standardní výzvě pro rok 2020.
Vyvolaná změna potřeb musela být v souladu s částí 8.2 a 8.4 Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 – 2022. Na základě mimořádné výzvy mohly být zařazeny další
sociální služby do Dočasné sítě a tím mohlo dojít k rozvoji kapacit financovaných z dotačních prostředků
EU. Také byla vytvořena opatření na plánované investiční projekty pro sociální služby a mohl být vydán
„Úmysl poskytovatele pověřit sociální služby“ a tím bylo umožněno podání projektové žádosti na tyto
investice.
Změny provedené pro tvorbu Akčního plánu 2021 a 2022 měly vést ke zjednodušení. Byl snížen počet
priorizovaných potřeb a konkrétněji nastavená výzva, ale stále se nedaří snížit počet podávaných RZ
k finanční podpoře. Postup podávaných RZ k vyjádření potřeby (typ B) je již ze strany poskytovatelů
standardně využíván.
Opatření bylo splněno částečně.
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Hlavní cíl 1

Dílčí cíl 1.1 Udržitelný rozvoj sítě sociálních služeb Zlínského kraje
(systémová priorita 1)

OPATŘENÍ 1.1.7

Proces podávání Žádostí o vstup do Základní sítě

VÝSTUP

Nastavení modulu ve webové aplikaci KISSoS

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY 2020

Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok.

ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ

Zlínský kraj

Výstupem by mělo být nastavení Žádosti o vstup do základní sítě a umožnit poskytovatelům a obcím
častěji avizovat změnu potřeb a požadované změny.
Na webových stránkách Zlínského kraje a emailem byly poskytovatelé vyzváni k podání Žádosti o vstup
do Základní sítě sociálních služeb (dále jen „Žádost“) pro rok 2020. Jednalo se o Žádost pro sociální
služby, které jsou v Základní síti sociálních služeb ve Zlínském kraji v roce 2019. Žádost měla být původně
podávána prostřednictvím webové aplikace KISSoS. Pro rok 2020 bylo z důvodu pilotního sběru a
rozsahu technických nastavení pro další roky přistoupeno k podávání žádostí papírovou formou. Žádost
ve formátu Word obsahovala Základní údaje a termín pro podávání byl od 28.2.2019 do 7.3.2019.
Obsahem žádosti o vstup do základní sítě bylo i prohlášení poskytovatele. Tento sběr umožnil správně
nastavit webovou aplikaci KISSoS a pro další roky již sběr probíhal prostřednictvím webové aplikace,
což ještě pro rok 2020 nebylo možné. Opatření bylo splněno částečně.

Hlavní cíl 1

Dílčí cíl 1.1 Udržitelný rozvoj sítě sociálních služeb Zlínského kraje
(systémová priorita 1)

OPATŘENÍ 1.1.8

Změna nastavení Programu pro poskytování finanční podpory
z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území Zlínského kraje (víceletá realizace)

VÝSTUP

Příprava pro aktualizaci Programu pro poskytování finanční podpory z
rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na
území Zlínského kraje pro rok 2021

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY 2020

Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok.

ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ

Zlínský kraj

Veškeré prováděcí předpisy musí být revidovány podle plánovaných změn v přístupu k plánování a
financování. Na základě změny nastavení obvyklých nákladů bude nutné promítnout do obvyklých
nákladů některých poskytovatelů např. s ohledem na specifické cílové skupiny, kterým jsou služby
poskytovány, strukturu uživatelů III. a IV. stupně PnP, nedostatečné příjmy uživatelů, složitost a
členitost terénu atd.
Změna ve stanovení obvyklých nákladů pro rok 2020, která byla ovlivněno snahou o sjednocení, tzn.
bez provazby na cílovou skupinu a kapacitu a v návaznosti na obdobný sociální charakter se promítla
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do prováděcích předpisů. Řešení rozdílnosti u jednotlivých služeb bonifikací přes nastavené koeficienty
- např. specifika cílové skupiny, náročnost terénu nebylo uskutečněno. Opatření bylo splněno částečně.

Hlavní cíl 1

OPATŘENÍ 1.1.9

VÝSTUP

Dílčí cíl 1.1 Udržitelný rozvoj sítě sociálních služeb Zlínského kraje
(systémová priorita 1)
Nový harmonogram pro Program k podávání Žádostí poskytovatelů
sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje
k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok
2020
Vytvořený harmonogram pro vyhlášení Programu k podávání Žádostí
poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu
Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského
kraje pro rok 2020 již v listopadu 2019. Plánované náklady na program
jsou 36 700 000,00 Kč.

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY 2020

Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok.

ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ

Zlínský kraj

Předpoklad nastavení programu Priorit včetně druhů sociálních služeb, které v něm budou podpořeny
tak, aby poskytovatelům bylo známo, zda bude pro ně tento zdroj dostupný a mohli to zohlednit
v plánovaných rozpočtech sociálních služeb.
„Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území
Zlínského kraje pro období 2020 – 2022“ a „Program pro poskytování finanční podpory z rozpočtu
Zlínského kraje k zajištění priorit sociálních služeb na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022“
byl dne 16. 12. 2019, usnesením č. 0987/R30/19 schválen Radou Zlínského kraje. Ke zveřejnění na
úřední desce došlo 18. 12. 2019. Pro srovnání v roce 2019 došlo ke schválení „Programu k podání
Žádostí poskytovatelů sociálních služeb o finanční podporu z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění priorit
sociálních služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019“ Radou Zlínského kraje dne 15. 4. 2019,
usnesením č. 0273/R10/19. Ke zveřejnění na úřední desce došlo 17. 4. 2019. Z tohoto je patrné, že
poskytovatelé SSL byli v roce 2020 informováni cca o 4 měsíce dříve. Opatření bylo splněno.
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Hlavní cíl 1
OPATŘENÍ 1.2.1

VÝSTUP

Dílčí cíl 1.2 Definování principů pro tvorbu Optimální sítě sociálních
služeb (systémová priorita 6)
Realizace projektu z výzvy č. 58 OP Zaměstnanost „Strategické
dokumenty Zlínského kraje“, jejímž obsahem by měla být Koncepce
vývoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
Zpracování výstupu „KONCEPCE VÝVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE
ZLÍNSKÉM KRAJI“, kde by měla být popsána mj. Optimální síť
a seznámení klíčových partnerů s výstupy

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY 2020

2 057 000,00 Kč

ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ

OP Z, Zlínský kraj

Ve Střednědobém plánu 2020 – 2022 je definován cíl zahájení procesu tvorby „Optimální Sítě“, která
je definována jako maximální (žádoucí), optimálním způsobem zohledňující reálné potřeby uživatelů
služeb v rámci kraje, tj. bez ohledu na výši disponibilních zdrojů financování sociálních služeb (min.
definování druhů, kapacit a území). Vzhledem k tomu, že Zlínský kraj v roce 2019 zahájil realizaci
projektu „Strategické dokumenty Zlínského kraje“, která má být zpracována i pro oblast sociální, byl ze
strany odboru sociálních věcí jako jeden z cílů této Koncepce vývoje sociálních služeb ve Zlínském kraji“
formulován požadavek na definování principů Optimální sítě ve Zlínském kraji. Výstup je tedy navázán
na úspěšnou realizaci projektu.
První návrh koncepce byl Radě zlínského kraj předložen dne 27. 1. 2020 jako bod Různé a dne 30. 3.
2020 byla předložena celá koncepce včetně příloh a Rada Zlínského kraje vzala dokument na vědomí.
Výstupy byly zveřejněny na webových stránkách Zlínského kraje a to v části / Sociální oblast /
Strategické dokumenty / Koncepce vývoje sociálních služeb ve Zlínském kraji 2020 – 2030
(https://www.kr-zlinsky.cz/koncepce-vyvoje-socialnich-sluzeb-ve-zlinskem-kraji-2020-2030-cl4906.html). Byla zveřejněna Koncepce vývoje sociálních služeb ve Zlínském kraji, přílohy pro jednotlivé
SO ORP a Komunikační strategie. Zásadní informace jsou uvedeny v části 3 Strategické cíle a 9
Manažerské shrnutí. Opatření bylo splněno.
Hlavní cíl 1
OPATŘENÍ 1.3.1

VÝSTUP

Dílčí cíl 1.3 Rozvoj nástrojů měření efektivity Sítě sociálních služeb
Zlínského kraje (systémová priorita 5)
Zpřesnění vykazovaných dat ve webové aplikaci KISSoS (víceletá
realizace)
Příprava modulů ve webové aplikaci KISSoS pro analýzu plnění
indikátorů dle výkaznictví v letech 2016, 2017 a 2018 a návrh nových
minimálních hodnot indikátorů na jednotku (provazba na opatření
1.1.1)

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY 2020

Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok.

ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ

Zlínský kraj

Snahou Zlínského kraje je analyzovat vykazované data poskytovatelů sociálních služeb ve
webové aplikaci KISSoS a s ohledem na ně, následně nastavit nové minimální hodnoty indikátorů pro
jednotlivé druhy služeb, které budou součástí veřejnosprávních smluv, které budou uzavírány
s poskytovateli sociálních služeb pro rok 2021.
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V roce 2020 byly upraveny moduly webové aplikace KISSoS (Metodik, Vyrovnávací platba a Hodnocení
služeb) tak, aby lépe reflektovaly procesy financování sociálních služeb ze SR i rozpočtu Zlínského kraje.
Výstupy z aplikace používané pro analýzy dat jsou nyní přesnější a reálnější. Opatření bylo splněno.

Hlavní cíl 1
OPATŘENÍ 1.3.2

Dílčí cíl 1.3 Rozvoj nástrojů měření efektivity Sítě sociálních služeb
Zlínského kraje (systémová priorita 5)
Zaměřit se na komplexní zjišťování potřeb u osob v nepříznivé sociální
situaci (víceletá realizace)

VÝSTUP

Návrh obsahu základních činností u vybraných druhů sociálních služeb
s možným dopadem na revizi parametrů pro hodnocení a nastavení
metodiky kontrolní činnosti (Výstup by byl realizován za podmínky
schválení projektu, do kterého by se ZK zapojil)

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY 2020

200 000,00 Kč

ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ

Projekt, Zlínský kraj

V příloze č. 1 „Popis požadavků směřujících k naplnění vize Střednědobého plánu 2020 – 2022 pro
jednotlivé druhy sociálních služeb“ Střednědobého plánu 2020 – 2022 byly definovány požadavky na
jednotlivé druhy sociálních služeb a snahou ZK je nastavení jednotlivých sociálních služeb bylo
v souladu s vizí ZK. Návrh obsahu základních činností bude komunikován s poskytovateli.
Zlínský kraj definoval požadavky pouze u vybraných druhů sociálních služeb, a to v návaznosti na
program pro odlehčovací služby. U těchto služeb byla provedena metodická návštěva. Diskuze s
poskytovateli dalších druhů sociálních služeb nebyla z důvodu pandemie v roce 2020 realizována.
Opatření bylo splněno částečně.
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Hlavní cíl 2.
Podpora sociálních služeb, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí a jejich
vzájemná provázanost a podpora pobytových sociálních služeb v místech, kde osoby žijí.
Hlavní cíl 2

OPATŘENÍ 2.1.1

VÝSTUP

ODPOVĚDNOST

Dílčí cíl 2.1. Podpora vzniku a rozvoje zejména terénních a ambulantních
služeb a pobytových služeb (nikoliv velkokapacitních) v místech, kde osoby žijí,
s ohledem na časovou a místní dostupnost. (systémová priorita 3)
Dokončit započaté kroky transformace ústavních pobytových zařízení
a transformace pro ohrožené děti – zachování kapacity druhu sociální služby
Sociálně terapeutické dílny v SO ORP Bystřice pod Hostýnem
Vznik nerealizované kapacity - Do Základní sítě pro rok 2019 byla zařazena nová
sociální služba poskytovatele Rodinné centrum Knoflík, z.s., IČ 02919974. Jedná
se o druh služby Sociálně terapeutické dílny ve SO ORP Bystřice pod Hostýnem
s průměrným přepočteným úvazkem pracovníka v PP 1,50 a poskytovatel
oznámil, že není schopen zajistit vznik sociálně terapeutické dílny.
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje, obecní úřad a obec
Bystřice pod Hostýnem, Poskytovatelé sociálních služeb

PŘEDPOKLÁDANÉ
1 182 000,00 Kč
NÁKLADY 2020
ZDROJ KRYTÍ
Veřejný zadavatel
NÁKLADŮ
Opatření bylo splněno. Již v roce 2019 s datem zahájení sociální služby od 1. 1. 2020 na základě
předloženého rozvojového záměru do mimořádné výzvy pro rok 2020, kdy v nové sociálně terapeutické
dílně zahájil provoz v SO ORP Bystřice pod Hostýnem poskytovatel NADĚJE, pobočka Otrokovice a Vsetín
s kapacitou 2,30 úvazků v PP pod stávajícím ID 8065540. Opatření bylo splněno.

Hlavní cíl 2

Dílčí cíl 2.1. Podpora vzniku a rozvoje zejména terénních a ambulantních
služeb a pobytových služeb (nikoliv velkokapacitních) v místech, kde osoby
žijí, s ohledem na časovou a místní dostupnost. (systémová priorita 3)

OPATŘENÍ 2.1.2

Zajistit dostatečný časový rozsah a kapacitu terénních sociálních služeb pro
všechny cílové skupiny, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nemohou
se obejít bez pomoci jiné osoby. Zajistit časový rozsah nejen v denních, ale
i odpoledních a večerních hodinách, a to i o víkendech a svátcích.

VÝSTUP

ODPOVĚDNOST

Rozvoj Základní sítě - Zvýšení počtu hodin terénních sociálních služeb
s potřebným časovým rozsahem a kapacitou druhu Osobní asistence
a Pečovatelská služba na rok v PP včetně cesty minimálně o 5 445 hodin PP jako
indikátor počet hodin PP na průměrný přepočtený úvazek PP/den.
ABAPO, s.r.o.
Charita Nový Hrozenkov
Charita Slavičín
Charita Uherský Brod
Charita Valašské Klobouky

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY 2020

3 842 500,00 Kč

ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

Veřejný zadavatel
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Poskytovatel ABAPO, s.r.o. byl podpořen 2,0 úvazky v PP pro službu ABAPO osobní asistence na území
ORP Otrokovice, Vizovice a Zlín. Poskytovatel za rok 2020 vykázal 19 541,75 hodin v přímé péči včetně
cesty, což je o 3 783,25 hodin méně oproti roku 2019.
Poskytovatel Charita Nový Hrozenkov byl podpořen o 2,0 úvazky v PP pro Pečovatelskou službu na
území ORP Vsetín. Služba vykázala za rok 2020 celkem 11 220,98 hodin v přímé péči včetně cesty, což
je oproti roku 2019 o 2 605,02 hodin méně.
Poskytovatel Charita Slavičín byl podpořen o 0,5 úvazku v PP pro službu Charitní pečovatelská služba
Slavičín, která působí na území ORP Luhačovice a Valašské Klobouky. Služba vykázala za rok 2020
celkem 10 027 hodin v přímé péči včetně cesty, což je oproti roku 2019 o 753 hodin více.
Poskytovatel Charita Valašské Klobouky byl podpořen 0,5 úvazkem v PP pro Charitní pečovatelskou
službu Brumov-Bylnice na území ORP Valašské Klobouky. Poskytovatel za rok 2020 vykázal 4 243,33
hodin v přímé péči včetně cesty, což je o 503,27 hodin méně oproti roku 2019.
Poskytovatel Charita Uherský Brod byl podpořen o 0,5 úvazku v PP pro Charitní pečovatelkou službu
Uherský Brod, která působí na území ORP Uherský Brod a Zlín. Počet hodin v přímé péči včetně cesty
vykázaný v roce 2020 byl 9098 hodin PP a toto je oproti roku 2019 pokles o 4310 hodin.
Opatření nebylo splněno, protože počet hodin v přímé péči včetně cesty v roce 2020 oproti roku 2019 o
10 448,54 hodin poklesl. Podrobnější popis je v úvodu tohoto vyhodnocení. Opatření nebylo splněno.

Hlavní cíl 2

OPATŘENÍ 2.1.3

VÝSTUP

ODPOVĚDNOST
PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY 2020
ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

Dílčí cíl 2.1. Podpora vzniku a rozvoje zejména terénních a ambulantních
služeb a pobytových služeb (nikoliv velkokapacitních) v místech, kde osoby
žijí, s ohledem na časovou a místní dostupnost. (systémová priorita 3)
Zajistit dostatečný časový rozsah a kapacitu ambulantních sociálních služeb pro
seniory, osoby se všemi typy zdravotního postižení v časech umožňující zůstat
pečujícím osobám ekonomicky aktivní.
Rozvoj Základní sítě - Zvýšení počtu hodin ambulantních sociálních služeb
s potřebným časovým rozsahem a kapacitou druhu denní stacionář na rok v PP
minimálně o 1 650 hodin PP jako indikátor počet hodin PP na průměrný
přepočtený úvazek PP/den.
NADĚJE, pobočka Zlín
1 757 500,00 Kč
Veřejný zadavatel

Výstupem mělo být zvýšení počtu hodin v přímé péči minimálně o 1 650 hodin přímé péče/rok.
Poskytovatel NADĚJE, pobočka Zlín, služba Středisko Naděje Zlín – Jižní Svahy, byla podpořena 2,5
úvazky v PP pro území ORP Zlín. Služba vykázala v roce 2020 celkem 5 109 hodin v přímé péči, což je
oproti roku 2019 o 766 hodin méně. Opatření nebylo splněno.
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Hlavní cíl 2

OPATŘENÍ 2.1.4

VÝSTUP
ODPOVĚDNOST

Dílčí cíl 2.1. Podpora vzniku a rozvoje zejména terénních a ambulantních
služeb a pobytových služeb (nikoliv velkokapacitních) v místech, kde osoby
žijí, s ohledem na časovou a místní dostupnost. (systémová priorita 3)
Zajistit dostatečnou kapacitu pobytových sociálních služeb pro osoby se
zdravotním postižením umožňující zůstat pečujícím osobám ekonomicky
aktivní.
Vznik nerealizované kapacity a rozvoj kapacity – celkem 11 lůžek (z toho 7 lůžek
nerealizovaná kapacita) druhu sociální služby pobytové sociální rehabilitace
v SO ORP Zlín
Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s.

PŘEDPOKLÁDANÉ
3 872 000,00 Kč
NÁKLADY 2020
ZDROJ KRYTÍ
Veřejný zadavatel
NÁKLADŮ
Pozn.: jedná se o kapacitu pobytové sociální služby – Sociální rehabilitace, která byla zařazena do
Základní sítě v roce 2017 (s plánovaným datem vzniku 1.11.2017, opatření 2.1.1. - Vznik pobytové
služby sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním v ORP Zlín). Služba by měla primárně
saturovat potřeby SO ORP Zlín, Otrokovice, Vizovice.
Pozn.: Na navýšenou celkovou kapacitu 11 lůžek bylo vydáno VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE SLUŽEB O
ÚMYSLU POSKYTOVATELE SLUŽBY POVĚŘIT VÝKONEM SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU
V SOULADU S ROZHODNUTÍM 2012/21/EU pro Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s., pobytová Sociální
rehabilitace a změna opatření byla projednána na Zastupitelstvu Zlínského kraje dne 18.11.2019. č.usn.
0703/Z23/19.
Investiční záměr nebyl dosud realizován. Opatření nebylo splněno.

Hlavní cíl 2

Dílčí cíl 2.1. Podpora vzniku a rozvoje zejména terénních a ambulantních
služeb a pobytových služeb (nikoliv velkokapacitních) v místech, kde osoby
žijí, s ohledem na časovou a místní dostupnost. (systémová priorita 3)

OPATŘENÍ 2.1.5

Zajistit dostatečný počet odborníků pro rodiny v konfliktní a krizové situaci.

VÝSTUP
ODPOVĚDNOST
PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY 2020
ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

Zmapování potřeby skutečné kapacity odborníků pro rodiny s dětmi v rámci
sociálních služeb, zejména pak odborníků poskytujících odborné
psychologické poradenství a terapii
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci
s obcemi a poskytovateli sociálních služeb
Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok.
Veřejný zadavatel

K naplnění opatření v roce 2020 nedošlo, protože danému opatření nebylo možné se věnovat a je
plánována jeho realizace v roce 2021. Opatření nebylo splněno.
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Hlavní cíl 2

OPATŘENÍ 2.1.6
VÝSTUP
ODPOVĚDNOST

Dílčí cíl 2.1. Podpora vzniku a rozvoje zejména terénních a ambulantních
služeb a pobytových služeb (nikoliv velkokapacitních) v místech, kde osoby
žijí, s ohledem na časovou a místní dostupnost. (systémová priorita 3)
Zajistit dostatečnou kapacitu pobytových sociálních služeb pro osoby se
zdravotním postižením umožňující zůstat pečujícím osobám ekonomicky
aktivní.
Zachování kapacity 10 lůžek druhu sociální služby Sociální služby
poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v SO ORP Zlín
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje, obecní úřad a obec
Zlín, Poskytovatelé sociálních služeb

PŘEDPOKLÁDANÉ
4 360 000,00 Kč
NÁKLADY 2020
ZDROJ KRYTÍ
Veřejný zadavatel
NÁKLADŮ
Pozn.: Jedná se o kapacitu, která byla provozována do konce roku 2018 poskytovatelem “HVĚZDA z.ú.“
pro osoby se zdravotním postižením. Usnesení Týmu pro dohodu ze dne 29.3.2018 bylo „SSL navrhnout
k vyřazení ze sítě a kapacita 10 lůžek bude ponechána v síti sociálních služeb pro rok 2019 bez určení
konkrétního poskytovatele“.
Kapacitu se nepodařilo nahradit a není poskytována. Opatření nebylo splněno.

Hlavní cíl 2

Dílčí cíl 2.1. Podpora vzniku a rozvoje zejména terénních a ambulantních
služeb a pobytových služeb (nikoliv velkokapacitních) v místech, kde osoby
žijí, s ohledem na časovou a místní dostupnost. (systémová priorita 3)

OPATŘENÍ 2.1.7

Zajistit dostatečnou kapacitu ambulantních sociálních služeb

VÝSTUP
ODPOVĚDNOST

Zachování kapacity 4 lůžek druhu sociální služby Noclehárny v SO ORP
Kroměříž
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje, obecní úřad a obec
Kroměříž, Poskytovatelé sociálních služeb

PŘEDPOKLÁDANÉ
416 000,00 Kč
NÁKLADY 2020
ZDROJ KRYTÍ
Veřejný zadavatel
NÁKLADŮ
Pozn.: Jedná se o kapacitu, která byla provozována do konce roku 2018 poskytovatelem “ASTRAS o.p.s“
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Poskytovatel ukončil provozování této sociální služby a na
základě sdělení města Kroměříž potřeba na území trvá a bude hledán jiný poskytovatel.
Kapacitu se nepodařilo nahradit a není poskytována. Opatření nebylo splněno.
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Hlavní cíl 2

Dílčí cíl 2.1. Podpora vzniku a rozvoje zejména terénních, ambulantních
služeb a pobytových služeb (nikoliv velkokapacitních) v místech, kde osoby
žijí, s ohledem na časovou a místní dostupnost. (systémová priorita 3)

OPATŘENÍ 2.1.8

Zajistit dostatečnou kapacitu odlehčovacích pobytových sociálních služeb

VÝSTUP

Zachování kapacity 4 lůžek druhu odlehčovací služby v SO ORP Zlín

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje, obecní úřad a obec
Zlín, Poskytovatelé sociálních služeb

PŘEDPOKLÁDANÉ
2 092 000 Kč
NÁKLADY 2020
ZDROJ
KRYTÍ
Veřejný zadavatel
NÁKLADŮ
Pozn.: Jedná se o kapacitu, která byla provozována do konce roku 2019 poskytovatelem HVĚZDA z.ú.
pro osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby se zdravotním postižením a seniory.
Poskytovatel ukončil provozování této sociální služby a na základě sdělení města Zlína na jednání Týmu
pro dohodu dne 23. 10. 2019 potřeba na území trvá a bude hledán jiný poskytovatel.
Kapacitu se nepodařilo nahradit a není poskytována. Opatření nebylo splněno.

Hlavní cíl 2

Dílčí cíl 2.2. Organizacemi zřízenými Zlínským krajem zajišťovat především
pobytové služby a služby určené specifickým skupinám obyvatel s
celokrajským dosahem. (systémová priorita 4)

OPATŘENÍ 2.2.1

Jednání s obcemi o zajištění sociálních služeb.

VÝSTUP

3 jednání

ODPOVĚDNOST

Obce, poskytovatelé sociálních služeb, Odbor sociálních věcí Krajského
úřadu Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok.
NÁKLADY 2020
ZDROJ
KRYTÍ
Veřejný zadavatel
NÁKLADŮ
Radě Zlínského kraje dne 27. 1.2020 v bodě Různé byla předpoložena informace ohledně stavu záměru
předat poskytování sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři u příspěvkových organizací, jejichž
zřizovatelem je Zlínský kraj, jiným poskytovatelům sociálních služeb. Z celkem 13 oslovených obcí a měst
trvá zájem jedné obce (obec Lukov). Opatření bylo splněno.
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Hlavní cíl 2

OPATŘENÍ 2.2.2

Dílčí cíl 2.2. Organizacemi zřízenými Zlínským krajem zajišťovat především
pobytové služby a služby určené specifickým skupinám obyvatel s
celokrajským dosahem. (systémová priorita 4)
Zajistit dostatečnou kapacitu pobytových sociálních služeb pro osoby se
zdravotním postižením - kombinované postižení (duševní onemocnění a
mentální postižení)

VÝSTUP

Vznik kapacity 8 lůžek chráněného bydlení v SO ORP Zlín

ODPOVĚDNOST

Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková organizace

PŘEDPOKLÁDANÉ
2 952 000,00 Kč
NÁKLADY 2020
ZDROJ
KRYTÍ
Veřejný zadavatel
NÁKLADŮ
Pozn.: Na tuto kapacitu bylo vydáno VYJÁDŘENÍ OBJEDNATELE SLUŽEB O ÚMYSLU POSKYTOVATELE
SLUŽBY POVĚŘIT VÝKONEM SLUŽBY OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU V SOULADU S
ROZHODNUTÍM 2012/21/EU pro Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, příspěvková
organizace, Chráněné bydlení a zařazení opatření bylo projednáno na Zastupitelstvu Zlínského kraje
dne 18.11.2019. č.usn. 0703/Z23/19.
Projekt je realizován a dostavba Chráněného bydlení ve Zlíně je plánována na cca. květen 2023 a od 1.
6. 2023 otevření služby a zařazení do Základní sítě 8 lůžek Chráněného bydlení. Opatření bylo splněno
částečně.

Hlavní cíl 2

OPATŘENÍ 2.2.3
VÝSTUP
ODPOVĚDNOST

Dílčí cíl 2.2. Organizacemi zřízenými Zlínským krajem zajišťovat především
pobytové služby a služby určené specifickým skupinám obyvatel s
celokrajským dosahem. (systémová priorita 4)
Zajistit dostatečnou kapacitu pobytových sociálních služeb pro osoby se
zdravotním postižením - osoby s poruchou autistického spektra a
s mentálním postižením
Vznik kapacity 8 lůžek pro Domovy se zvláštním režimem - pro osoby s
duševním onemocněním v SO ORP Valašské Meziříčí
Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

PŘEDPOKLÁDANÉ
1 747 000,00 Kč
NÁKLADY 2020
ZDROJ
KRYTÍ
Veřejný zadavatel
NÁKLADŮ
Pozn.: Na tuto kapacitu bylo vydáno Vyjádření objednatele (MPSV, kraj, případně obec) sociální služby
o souladu akce se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje o zařazení do sítě pro Sociální
služby Vsetín, příspěvková organizace, Domovy se zvláštním režimem a zařazení opatření bylo
projednáno na Zastupitelstvu Zlínského kraje dne 18.11.2019. č.usn. 0703/Z23/19.
Na základě ekologické zátěže na plánovaném místě realizace projektu a tím související technické a
finanční náročnosti Rada Zlínského kraje zastavila realizaci záměru ve vybrané lokalitě u ISŠ Valašské
Meziříčí. Rada Zlínského kraje pověřila odbory investic a sociální pro navržení dalšího řešení. Nová
lokalita zatím nebyla nalezena. Opatření nebylo splněno.
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Hlavní cíl 2

OPATŘENÍ 2.2.4

Dílčí cíl 2.2. Organizacemi zřízenými Zlínským krajem zajišťovat především
pobytové služby a služby určené specifickým skupinám obyvatel s
celokrajským dosahem. (systémová priorita 4)
Zajistit dostatečnou kapacitu pobytových sociálních služeb pro osoby se
zdravotním postižením – mentálním postižením a kombinovaným
postižením (s přidruženým tělesným nebo smyslovým postižením)

VÝSTUP

Vznik kapacity 6 lůžek chráněného bydlení v SO ORP Bystřice pod Hostýnem

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje, Sociální služby
Uherské Hradiště, příspěvková organizace

PŘEDPOKLÁDANÉ
3 366 000,00 Kč
NÁKLADY 2020
ZDROJ
KRYTÍ
Veřejný zadavatel
NÁKLADŮ
Pozn.: Na tuto kapacitu bylo vydáno Vyjádření objednatele (MPSV, kraj, případně obec) sociální služby
o souladu akce se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje o zařazení do sítě pro Sociální
služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace, Chráněné bydlení a zařazení opatření bylo
projednáno na Zastupitelstvu Zlínského kraje dne 16.12.2019. č.usn. 0743/Z24/19.
V rámci transformace DOZP Javorník, Chvalčov, kdy je aktuálně dokončena prováděcí projektová
dokumentace na rekonstrukci domku v Bystřici pod Hostýnem (6 lůžek Chráněného bydlení) je
financování již schváleno z dotace z ISPROFIN, cíl 1. V této souvislosti je snahou rozšířit v rámci tohoto
objektu kapacitu služby Chráněného bydlení ještě o jednu domácnost v kapacitě 2 lůžka. Celková
kapacita služby v tomto objektu by tak byla 8 lůžek. I na toto rozšíření je snahou získat dotační
prostředky z programu ISPROFIN (výzva s termínem předkládání žádostí je do 25.6.2021). Opatření bylo
splněno částečně.

Hlavní cíl 2

Dílčí cíl 2.3 Zlepšit kvalitu života osob s duševním onemocněním
(systémová priorita 8)

OPATŘENÍ 2.3.1

Participace na jednání o reformě péče o duševní zdraví (víceletá realizace)

VÝSTUP

Tvorba a aktualizace dokumentů Zlínského kraje, které budou reflektovat
změny ve vývoji reformy péče o duševní zdraví.

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok.
NÁKLADY 2020
ZDROJ
KRYTÍ
Veřejný zadavatel
NÁKLADŮ
Se zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR probíhala spolupráce na reformě péče o duševní zdraví. K datu
1. 1. 2021 byla do Základní sítě zařazena dvě centra duševního zdraví a každé v kapacitě 5,00 úvazků
v PP. Jedná se o Centrum služeb a podpory Zlín, o.p.s., CDZ Kroměříž, ID 8703925, Sociální rehabilitace,
SO ORP Bystřice pod Hostýnem, Holešov, Kroměříž a Charita Uherské Hradiště, Sociální rehabilitace
CDZ, ID 5511455, Sociální rehabilitace, SO ORP Uherské Hradiště, Uherský Brod. Opatření bylo splněno.
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Hlavní cíl 2

Dílčí cíl 2.4 Zajištění dostatečného počtu pobytových služeb pro seniory
a osoby
se
zdravotním
postižením
s
cílem
humanizace
a deinstitucionalizace. (systémová priorita 9)

OPATŘENÍ 2.4.1

Zachování počtu lůžek v pobytových službách pro seniory. (víceletá
realizace)

VÝSTUP

Průběžné sledování počtu lůžek a vznik přehledu kapacit dle SO ORP
s vazbou na vznik věcných opatření pro zachování kapacity v Akčních
plánech

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci
s obcemi a poskytovateli sociálních služeb

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY 2020

Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok.

ZDROJ KRYTÍ
Veřejný zadavatel
NÁKLADŮ
Vzhledem k tomu, že dochází ke změnám kapacit pobytových zařízení je nutné tyto změny podchytit a
na případný pokles kapacit v SO ORP vytvořit taková opatření, aby byl pokles eliminován.
Počet lůžek je sledován a u nově vznikajících opatření je kladen důraz na zachování kapacity i při
částečném poklesu kapacity než dojde ke vzniku nové. Opatření bylo splněno.

Hlavní cíl 2
OPATŘENÍ 2.4.2

VÝSTUP

ODPOVĚDNOST
PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY 2020
ZDROJ KRYTÍ
NÁKLADŮ

Dílčí cíl 2.4 Zajištění dostatečného počtu pobytových služeb pro seniory
a osoby se zdravotním postižením s cílem humanizace
a deinstitucionalizace. (systémová priorita 9)
Zachování počtu 23 lůžek pobytových služeb pro seniory v ORP Uherský
Brod (víceletá realizace)
Zachování 23 lůžek pobytových služeb pro seniory v SO ORP Uherský Brod.
Jedná se o náhradu kapacit z Domova pro seniory Nezdenice, kde v roce
2017 mělo dojít k poklesu kapacit ze 165 o 50 lůžek Domova pro seniory a
vzniku 27 lůžek Domova se zvláštním režimem. V průběhu roku 2018 došlo
k upřesnění kapacit Domova pro seniory na 133 lůžek a k posunutí termínu
realizace vzniku Domova se zvláštním režimem na 1.2.2019. K 1.2.2019 je
cílová kapacita Domova pro seniory 115 (pokles o 18 lůžek) a vzniklo 27
lůžek kapacity v Domově se zvláštním režimem - pro osoby s
Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. Rozdíl dosud
nenahrazené kapacity je 23 lůžek.
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje, obecní úřad a obec
Uherský Brod, Poskytovatelé sociálních služeb
13 915 000,00 Kč
Státní rozpočet, ÚSC (obce, kraj), uživatelé, Fondy zdravotních pojišťoven,
ostatní zdroje

Kapacitu se nepodařilo nahradit a není poskytována. Opatření nebylo splněno.
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Hlavní cíl 2

Dílčí cíl 2.4 Zajištění dostatečného počtu pobytových služeb pro seniory
a osoby se zdravotním postižením s cílem humanizace
a deinstitucionalizace. (systémová priorita 9)

OPATŘENÍ 2.4.3

Podpora udržení kapacit pobytových služeb pro seniory komunitního typu
ve SO ORP Vsetín (36 lůžek) (víceletá realizace)

VÝSTUP

Náhrada 18 a 18 lůžek služby Domov pro seniory Karolinka poskytovatele
Sociální služby Vsetín. Jedná se o pokles kapacity z výchozí 146 lůžek na
cílovou kapacitu 110 lůžek, která bude dosažena až po výstavbě Domova
pro seniory v obci Hovězí (poskytovatel Charita Nový Hrozenkov). Kapacita
v Domově pro seniory Karolinka je průběžně snižována dle principů
humanizace. Do doby výstavby bude cílová kapacita 128 lůžek.

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje, Charita Nový
Hrozenkov

PŘEDPOKLÁDANÉ
17 316 000,00 Kč
NÁKLADY 2020
ZDROJ
KRYTÍ
Zlínský kraj
NÁKLADŮ
Kapacitu se nepodařilo nahradit a není poskytována. Opatření nebylo splněno.

Hlavní cíl 2
OPATŘENÍ 2.4.4

VÝSTUP

ODPOVĚDNOST

Dílčí cíl 2.4 Zajištění dostatečného počtu pobytových služeb pro seniory
a osoby se zdravotním postižením s cílem humanizace
a deinstitucionalizace. (systémová priorita 9)
Zachování kapacity pobytových služeb pro seniory komunitního typu ve SO
ORP Holešov (víceletá realizace)
Zachování kapacity 2 lůžek pobytových služeb pro seniory komunitního
typu. Jedná se o 2 lůžka, která byla zrušena z důvodu humanizace
v Centrum pro seniory, příspěvková organizace, KOPRETINA, Domovy se
zvláštním režimem - pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy
demencí.
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje, obecní úřad a obec
Holešov, Poskytovatelé sociálních služeb

PŘEDPOKLÁDANÉ
1 210 000,00 Kč
NÁKLADY 2020
ZDROJ
KRYTÍ
Zlínský kraj
NÁKLADŮ
Kapacitu se nepodařilo nahradit a není poskytována. Opatření nebylo splněno.
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Hlavní cíl 2

OPATŘENÍ 2.4.5

VÝSTUP

ODPOVĚDNOST

Dílčí cíl 2.4 Zajištění dostatečného počtu pobytových služeb pro
seniory a osoby se zdravotním postižením s cílem humanizace
a deinstitucionalizace. (systémová priorita 9)
Podpora záměru vzniku kapacit pobytových služeb pro seniory
komunitního typu ve Valašské Polance* - v SO ORP Vsetín (víceletá
realizace)
Náhrada lůžek za zrušení Podlesí – podpořený investiční záměr vzniku
20 lůžek pobytové sociální služby (náhrada kapacit utlumeného
Domova pro seniory Podlesí) + 5 lůžek pobytové odlehčovací služby +
5,00 úvazků v druhu sociální služby Denní stacionář
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje, obecní úřad a
obec Vsetín, Poskytovatelé sociálních služeb

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY 2020

15 600 000,00 Kč*

ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ

Zlínský kraj

* Opatření přechází z roku 2016, z roku 2017 (1.3.1) a 2018 i 2019.
Kapacitu se nepodařilo nahradit a není poskytována. Opatření nebylo splněno.

Hlavní cíl 2
OPATŘENÍ 2.4.6

VÝSTUP

ODPOVĚDNOST

Dílčí cíl 2.4 Zajištění dostatečného počtu pobytových služeb pro
seniory a osoby se zdravotním postižením s cílem humanizace
a deinstitucionalizace. (systémová priorita 9)
Zachování počtu 15 lůžek pobytových služeb pro seniory v ORP Uherské
Hradiště (víceletá realizace)
 8 lůžek za snížení DS v roce 2018 v ORP UH původně kapacita
DS Domov pro seniory Uherské Hradiště (ID 8332631) 152 a
pokles na 112, tedy o 40 lůžek a vznik 32 lůžek Domova se
zvláštním režimem.
 7 lůžek za snížení DS v ORP UH původně kapacita v Domov pro
seniory Uherské Hradiště (ID 8332631) v roce 2020 (RZ 360 a
315) – jedná se o snížení kapacity o 35 lůžek z celkové kapacity
112 na 77 a vznik dalších 28 lůžek v Domově se zvláštním
režimem na celkovou kapacitu 60. Původně plánovaný termín
realizace 1. 10. 2020 se posouvá na 1. 9. 2021.
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje, obecní úřad a
obec Uherské Hradiště, Poskytovatelé sociálních služeb

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY 2020

9 075 000,00 Kč

ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ

Zlínský kraj

Realizace snížení 7 lůžek DS v ORP UH v Domově pro seniory Uherské Hradiště (ID 8332631) v roce 2020
(RZ 360 a 315), kdy se jednalo o snížení kapacity o 35 lůžek z celkové kapacity 112 na 77 a vznik dalších
28 lůžek v Domově se zvláštním režimem na celkovou kapacitu 60. Původně plánovaný termín realizace
1. 10. 2020 se posouval na 1. 9. 2021a realizace změny kapacit byla nakonec posunuta z důvodu
realizace investiční akce na rok 2022 a dále. Opatření nebylo splněno.
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Hlavní cíl 2

OPATŘENÍ 2.5.1

VÝSTUP

Dílčí cíl 2.5 Zajištění potřeb osob se závislostmi, které žijí rizikovým
způsobem života, a mají sníženou soběstačnost. (systémová priorita
10)
Dokončit proces pro získání poskytovatele sociální služby a nemovitosti
pro druh služby domova se zvláštním režimem pro osoby se závislostmi
(víceletá realizace)
Vznik nerealizované kapacity 40 lůžek - Získání poskytovatele a
nemovitosti druhu sociální služby Domovy se zvláštním režimem – pro
osoby závislé na návykových látkách pro Zlínský kraj

ODPOVĚDNOST

Armáda spásy, Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY 2020

16 280 000,00 Kč

ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ

Veřejný zadavatel

Kapacitu se nepodařilo vytvořit a není poskytována. Opatření nebylo splněno.

Hlavní cíl 3. Koordinace a podpora spolupráce v území v souladu s principem subsidiarity
Hlavní cíl 3
OPATŘENÍ 3.1.1
VÝSTUP
ODPOVĚDNOST

Dílčí cíl 3.1 Ve spolupráci kraje a obcí vytvořit rámec pro zapojení obcí
při zjišťování potřeb a osob daného území. (systémová priorita 2)
Vytvoření pracovní skupiny ze zástupců kraje, obcí, poskytovatelů
sociálních služeb pro financování sociálních služeb (víceletá realizace)
Vznik pracovní skupiny změřené na financování sociálních služeb,
Zápisy z uskutečněných jednání (provazba na 3.2.2)
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci
s obcemi a poskytovateli sociálních služeb

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY 2020

120 000,00 Kč

ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ

Veřejný zadavatel

Jednání pracovní skupiny se neuskutečnilo z důvodu epidemie koronaviru „COVID-19“. Jednání budou
přesunuta na další období.
Opatření nebylo splněno.
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Hlavní cíl 3

OPATŘENÍ 3.1.2

Dílčí cíl 3.1 Ve spolupráci kraje a obcí vytvořit rámec pro zapojení obcí
při zjišťování potřeb a osob daného území. (systémová priorita 2)
Nalezení vhodné formy pro poskytnutí informací o dosud nepokrytých
potřebách, nedostatečných kapacitách sociálních služeb a
nedostupnosti jednotlivých druhů sociálních služeb a počtech
odmítnutých zájemců

VÝSTUP

Vytvoření rámce pro přenos informací pro ZK

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje ve spolupráci
s obcemi a poskytovateli sociálních služeb

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY 2020

Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok.

ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ

Veřejný zadavatel

Stěžejní pro vytvoření sítě sociálních služeb, která reaguje a zabezpečuje potřeby osob v nepříznivé
sociální situaci, je kvalitní zjišťování a mapování těchto potřeb osob na území celého Zlínského kraje.
K tomu, aby výstupy potřeby byly kompatibilní a stejně hodnotné, by měl přispět vytvořený rámec
Zlínského kraje, jež by obsahoval strukturu pro přenos těchto informací z terénu. Snahou je tento
dokument vytvořit v roce 2020.
Jednání se díky epidemiologické situaci neuskutečnila v plánovaných intervalech, ale je snaha nastavit
pravidelné setkávání s koordinátory KPSS minimálně ve frekvenci dvou setkání za kalendářní rok. –
Tvorba Metodického postupu pro komunitní plánování probíhá, bez informací a spolupráce s územím
není možné dokument realizovat a tvorba dokumentu bude dokončena v roce 2021. Opatření nebylo
splněno.
Hlavní cíl 3
OPATŘENÍ 3.2.1

Dílčí cíl 3.2 Informovat zainteresované subjekty a občany Zlínského
kraje o sociálních službách. (systémová priorita 7)
Informovat o tématu sociálních služeb prostřednictvím elektronických
a tištěných médií

VÝSTUP

2 články

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY 2020

Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok.

ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ

Zlínský kraj

V aktualitách na webu Zlínského kraje byly zveřejněny v roce 2020 tyto články:
 Zlínský kraj se zapojil do inovativního projektu podpory domácí péče
 Zlínský kraj zřídil v Morkovicích chráněné bydlení
 Kraj i letos ocení příkladné pracovníky v sociálních službách, pečující osoby a pěstouny
 Zastupitelstvo schválilo rozdělení financí na zajištění sociálních služeb v kraji v letošním roce
 Kraj otevře ve Velehradě dočasné zařízení sociálních služeb
 V prostorách zdravotnické školy v Broučkově ulici byl otevřen Denní stacionář Zlín
 Vincentinum bude nadále sloužit sociálním službám
 Pracovníci v sociálních službách si vyzkoušeli simulaci stáří
 Zlínský kraj uspořádal seminář věnovaný problematice pěstounské péče
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V Nedakonicích a Bystřici pod Hostýnem začnou od podzimu fungovat nová chráněná bydlení
Radní schválili program na podporu a rozvoj služeb sociální rehabilitace
V sídle kraje se uskutečnila konference o rozvoji péče o osoby se zdravotním postižením
Kraj pracuje na systému, který urychlí umisťování zájemců o domovy pro seniory
V budově Zlínského klubu funguje Regionální dobrovolnické centrum
V sídle kraje se diskutovalo o problematice osob s omezenou svéprávností a opatrovnictví
Zlínský kraj hledá dobrovolníky a brigádníky do sociálních služeb
Kraj zvýší kapacitu pro péči o seniory s demencí v lukovském domově
Kraj více než 52 miliony podpoří rozvoj služeb sociální rehabilitace
Regionální dobrovolnické centrum Zlínského kraje uspořádalo Den otevřených dveří

Krajský magazín 21
 Kraj ocenil ty, kdo s láskou a trpělivostí doma pečují o své blízké
 V Bystřici pod Hostýnem vznikla terapeutická dílna
 V oblasti sociálních služeb velmi pomohla i pomoc dobrovolníků
 Nouzový stav vystavil i sociální služby zcela nové zkušenosti
Opatření bylo splněno.
Hlavní cíl 3
OPATŘENÍ 3.2.2
VÝSTUP
ODPOVĚDNOST
PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY 2020
ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ

Dílčí cíl 3.2 Informovat zainteresované subjekty a občany Zlínského
kraje o sociálních službách. (systémová priorita 7)
Setkání s poskytovateli sociálních služeb na téma změny ve financování
sociálních služeb
1 setkání (provazba na 3.1.1)
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok.
Zlínský kraj

Z důvodu epidemie koronaviru „COVID-19“ proběhlo setkání poskytovatelů sociálních služeb formou
videokonference dne 20. 10. 2020 a jedním z témat bylo „Financování sociálních služeb pro rok 2021“.
Opatření splněno částečně (neproběhlo samostatné setkání týkající se pouze změn v oblasti
financování).
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Hlavní cíl 3
OPATŘENÍ 3.3.1

Dílčí cíl 3.3 Podporovat bezbariérovosti služeb. (systémová priorita
11)
Vytvářet prostor pro sdílení dobré praxe mezi poskytovateli sociálních
služeb

VÝSTUP

1 seminář s poskytovateli sociálních služeb

ODPOVĚDNOST

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje

PŘEDPOKLÁDANÉ
NÁKLADY 2020

Běžné výdaje rozpočtu kraje na příslušný kalendářní rok.

ZDROJ KRYTÍ NÁKLADŮ

Zlínský kraj

Téma má dvě roviny. Může se jednat o bezbariérovost ve smyslu stavební a prostorovou, a to může
být téma pro obce, Nicméně i pro poskytovatele, kteří hledají často vhodné prostory pro poskytování
sociálních služeb. Ne vždy obce tyto prostory poskytovatelům nabízí. Druhou rovinou je bezbariérovost
v oblasti komunikace, a ta jde za poskytovatelem sociální služby. Jedná se o srozumitelné předávání
informací zájemcům o službu, o srozumitelnost podávaných informací o službě všem cílovým
skupinám, bez ohledu na jejich handicapy či omezení.
Osobní jednání nebyla možné uskutečnit. Videokonference se týkali témat nouzového stavu a dopadů
do služeb a jak se s tím mají ssl vypořádat a i zde se projevilo sdílení dobré práce mezi poskytovateli.
Nebyl ale splněn původní záměr. Opatření bylo splněno částečně.
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