Systémové priority pro Střednědobý plán 2020 – 2022 / Dílčí cíle:
1) Udržitelný rozvoj sítě sociálních služeb Zlínského kraje / Dílčí cíl 1.1
Sociální služby citlivě reagují na výkyvy financování. Stabilita finančních prostředků je významná pro
rozvoj služeb, jejich kvalitu a zvyšování efektivity. Prioritou Zlínského kraje je podporovat takový rozvoj
služeb z dostupných zdrojů, který bude dlouhodobě udržitelný. Při tvorbě udržitelné Sítě bude kladen
důraz na vnitřní zdroje sítě a je třeba maximalizovat snahu o zapojení ÚSC do financování sociálních
služeb.
Udržitelný rozvoj sítě znamená i systém využití Zásobníku rozvojových záměrů, ze kterého bude v
případě jiných finančních zdrojů možné za stanovených podmínek dočasně rozšířit síť, a to především
v souvislosti s financováním z evropských fondů. Udržitelnost sítě spočívá i v nastavení mechanismů
pro vyřazení sociálních služeb ze sítě, pokud nesplňují předem definované parametry a bude
zohledněna i jejich potřebnost. Nebudou podporovány sociální služby, které nevznikly v souladu se
Střednědobým plánováním kraje.
2) Vytvoření rámce pro zapojení obcí při zjišťování potřeb osob daného území / Dílčí cíl 3.1
Obce jsou klíčovým partnerem spolupráce při zjišťování potřeb a jako klíčový partner sehrávají
významnou roli při formulaci definice potřeb a návrhů jejich řešení. Dle § 94, písm. f) zákona č.
108/2006 Sb. obec spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje a za tím
účelem sděluje kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb
osob na území obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob. Působností obcí dle §
35 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zařízení), je pečovat ve svém územním obvodu o
utváření podmínek pro rozvoj sociální péče a uspokojování potřeb svých občanů. Významným zdrojem
jsou komunitní plány SO ORP, které by měly řešit potřeby občanů daného ORP v sociální oblasti. Cílem
bude komunikace a koordinace procesních postupů a priorit pro úspěšnou realizaci Střednědobého
plánu a komunitních plánů.
3) Podpora vzniku a rozvoje zejména terénních a ambulantních služeb a pobytových služeb
(nikoliv velkokapacitních) v místech, kde osoby žijí / Dílčí cíl 2.1
Prioritou Zlínského kraje, napříč všemi cílovými skupinami, je podpora vzniku a rozvoj takových služeb,
které plně respektují principy normality, jsou poskytovány v běžném prostředí a směřují k sociálnímu
začleňování klientů. Podpora rozvoje těchto služeb je klíčová pro udržitelný způsob zajišťování
sociálních služeb ve Zlínském kraji. Nadále již nebude podporován vznik nových velkokapacitních
zařízení a rozvoj velkokapacitních pobytových služeb ústavního typu spočívající v navýšení stávajících
kapacit, které nenaplňují principy normality, nesměřují k sociálnímu začleňování a vykazují ústavní
prvky jako např. izolace klientů od běžného prostředí na základně společného znaku a potlačení
individuality člověka.
4) Organizacemi zřízenými Zlínským krajem zajišťovat především pobytové služby a služby
určené specifickým skupinám obyvatel s celokrajským dosahem / Dílčí cíl 2.2
Zlínský kraj je zřizovatelem především pobytových sociálních služeb péče. Převážná část služeb vznikala
historicky. Pobytové služby jsou poskytovány jak regionálně např. cílové skupině senioři, tak
specifickým cílovým skupinám s celokrajským dosahem (např. osoby s duševním onemocněním, osoby

závislé na návykových látkách). Rozsáhlé kapacity ústavních zařízení jsou zaměřeny na poskytování
pobytových služeb péče osobám se zdravotním postižením. Potřeby osob v území, případně potřeby
klientů ústavních pobytových služeb, řešitelné veřejnými nebo ambulantními či terénními sociálními
službami nebudou, za předpokladu dostupnosti jiného poskytovatele, řešeny příspěvkovými
organizacemi Zlínského kraje.
Organizacemi Zlínského kraje budou primárně poskytovány pobytové služby a služby určené
specifickým cílovým skupinám s celokrajským dosahem. Prioritou bude využívání synergických efektů
v území a podpora spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb. Také bude podporováno úspěšné
dokončení transformace pobytových služeb a v nezbytné míře podpora navazujících ambulantních a
terénních služeb na transformace.
5) Rozvoj nástrojů měření efektivity Sítě sociálních služeb Zlínského kraje / Dílčí cíl 1.3
Zlínský kraj má vytvořeny mechanismy a parametry pro hodnocení služeb. Stávající systém poskytuje
základní rámec, kterým je nahlíženo na sociální služby pro účely jejich zařazování do Sítě sociálních
služeb Zlínského kraje a setrvání v Síti. Primární hledisko těchto parametrů má výkonový charakter a
nemusí poskytovat odpovídající náhled na obsah služby a motivovat poskytovatele k aktivitám sociální
práce, které vedou k dosažení nezávislosti klienta na sociální službě, či realizaci takové podpory
klientům, která závislost na poskytované sociální službě snižuje. Prioritou tohoto období je rozvoj a
kultivace takových nástrojů hodnocení služeb, jimiž nebude měřena pouze ekonomická efektivita, ale
efektivita poskytované sociální služby jako celku. Kraj také bude ve spolupráci s poskytovateli revidovat
a zefektivňovat systém výkaznictví a to především v aplikaci KISSoS.
6) Definování principů pro tvorbu Optimální Sítě sociálních služeb / Dílčí cíl 1.2
Ve Zlínském kraji bude v průběhu realizace SPRSS 2020-2022 zahájen proces 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).
7) Zajistit dostatečnou informovanost partnerů a občanů Zlínského kraje / Dílčí cíl 3.2
Kraj bude ve spolupráci s obcemi a městy Zlínského kraje společně komunikovat směrem k partnerům,
odborné veřejnosti a občanům o zásadních rozhodnutích v oblasti sociálních služeb a snahou bude
realizovat cílené informační kampaně. Jedná se například o proces transformací zařízení, podporu
dobrovolnictví nebo podporu integrace OZP do společnosti.
8) Zlepšit kvalitu života osob s duševním onemocněním / Dílčí cíl 2.3
V souvislosti s legislativními kroky Ministerstva zdravotnictví by mělo být dosaženo vzájemné
provázanosti zdravotních a sociálních služeb, protože jen tak lze zamezit propadu klientů na sociální
dno. Kraj se bude připravovat na větší možnost sociální integrace duševně nemocných ve společnosti.
Cílem je 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 / Dílčí cíl 2.4
Kraj bude podporovat koordinovaný a vyvážený rozvoj pobytových služeb pro seniory, a to především
pro osoby s demencí či Alzheimerovou chorobou a seniory s vysokou mírou závislosti na péči jiné osoby
a osob se zdravotním postižením s vysokou mírou závislosti na péči jiné osoby při zohlednění
udržitelného rozvoje sítě. Pro druh služby Chráněného bydlení se musí jednat o bydlení, které plně
respektuje principy normality, je poskytováno v přirozené komunitě uživatele, směřuje k sociálnímu
začleňování klientů. Kraj nebude podporovat vznik a rozvoj velkokapacitních zařízení.
10) Zajištění potřeb osob se závislostmi, které žijí rizikovým způsobem života, a mají sníženou
soběstačnost / Dílčí cíl 2.5
Cílem kraje je zajistit bydlení a péči pro osoby se závislostmi (návykové látky vč. alkoholu), omezeným
příjmem/bez příjmu, bez rodinného zázemí, se špatným zdravotním stavem (např. psychiatrická
diagnóza, tělesný handicap). Potřeba souvisí zejména s potřebou osob, jež kvůli svému rizikovému
způsobu života (chronické onemocnění, závislost na návykových látkách) mají sníženou soběstačnost
a zhoršený zdravotní stav (fyzický i duševní). Akcentována byla potřeba osob bez ohledu na věk ve
ztížené sociální situaci bez přístřeší, které s ohledem zdravotní stav, imobilitu potřebují pravidelnou
dopomoc jiné fyzické osoby.
11) Podpora při realizaci opatření vedoucích ke zlepšení bezbariérovosti sociálních služeb / Dílčí
cíl 3.3
Zlínský kraj si je vědom existujících překážek pro stávající i budoucí uživatele sociálních služeb. Těmito
překážkami mohou být jak fyzické bariéry, tak i psychické bariéry. Cílem kraje je napomáhat k tvorbě
prostředí, ve kterém nedochází k omezení aktivit či komunikace občanů z důvodu jejich handicapu.

