APLIKACE KISSOS
Setkání poskytovatelů sociálních služeb
ve Zlínském kraji

Zlín, 1. 6. 2016

ROZVOJ APLIKACE KISSOS
Nástroje plánování a financování

Rozvoj aplikace KISSOS
Stávající stav

•
•
•
•

Aplikace pro sběr dat od poskytovatelů
Benchmarkingový nástroj pro poskytovatele/kraj

Zdrojová základna pro hodnocení služeb, analýzy nákladů a výnosů
Katalog sociálních služeb
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Rozvoj aplikace KISSOS
Stávající stav

•
•
•
•
•
•

+ systém nastaven od roku 2010
+ data využívána pro hodnocení služeb

+ elektronický katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji
- řada operací plánování a financování probíhá mimo systém
- poskytovatelé aplikaci využívají nárazově
- pracovníci KÚZK aplikaci využívají nárazově
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Rozvoj aplikace KISSOS
Plánovaný rozvoj – cíl

APLIKACE KISSOS JE PRODUKTIVNÍM PROSTŘEDÍM, VE KTERÉM PROBÍHÁ
MAXIMUM PROCESŮ SOUVISEJÍCÍCH S PLÁNOVÁNÍM A FINANCOVÁNÍM SÍTĚ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, DO KTERÉHO MAJÍ PŘÍSTUP KLÍČOVÍ AKTÉŘI
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Rozvoj aplikace KISSOS
Procesy probíhající v KISSOSu – plánování Sítě

•

Poskytovatelé
o Podávání rozvojových záměrů
o Výkazy (stávající) – pro hodnocení služeb
o Specifika služby
o Hlášení změn Sítě
o Přehled o zařazení (rozsahu služby) pro dané období

•

Pracovníci KÚZK
o Hodnocení rozvojových záměrů
o Hodnocení služeb
o Hodnocení specifik
o Zpracování průběhu tvorby Sítě – (hodnocení rozvojových záměrů, výsledky pracovních
skupiny, Týmu pro dohodu)
o Konečná podoba Sítě pro dané období
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Rozvoj aplikace KISSOS
Procesy probíhající v KISSOSu – financování Sítě

•

Pracovníci KÚZK
o
o
o
o

•

Správa programů k financování sociálních služeb (parametry programů)
Hodnocení žádostí – výpočet částek podpory
Zpracování Pověření, Smluv/Rozhodnutí
Průběžné sledování rozpočtu služby a úprav v rozpočtu

Poskytovatelé sociálních služeb
o
o
o
o

Podávání žádostí v rámci vyhlášených výzev k financování sociálních služeb
Komunikace o změnách v rámci realizace služby s vlivem na veřejnoprávní smlouvu
Zpracování průběžných rozpočtů
Zasílání Vyúčtování finančních prostředků poskytnutých z jednotlivých Programů
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Rozvoj aplikace KISSOS
Procesy probíhající v KISSOS – zapojení obcí

•

Hodnocení služeb – specifika služeb
o Formulář hodnocení služeb
o Generování výsledků hodnocení služeb dle území

•

Rozvojové záměry poskytovatelů
o Náhled na podaný rozvojový záměr poskytovatele + zpracování stanoviska k podanému
rozvojovému záměru

•

Zpracování průběžných rozpočtů
o Možnost potvrzovat částky podpory zadané poskytovateli sociálních služeb z rozpočtů obcí
o Náhled na průběžný rozpočet služby u těch u nichž je uveden předpoklad prostředků z
rozpočtu konkrétní obce (připojení k Pověření Zlínského kraje)
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Rozvoj aplikace KISSOS
Přehled modulů aplikace KISSOS
Moduly plánování:

1. Analýza Sítě
2. Hodnocení sociálních služeb – základní
3. Hodnocení sociálních služeb – specifika
4. Rozvojové záměry poskytovatelů
5. Síť sociálních služeb
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Rozvoj aplikace KISSOS
Přehled modulů aplikace KISSOS
Moduly financování:

1. Programy
2. Žádosti
3. Podpora vyrovnávací platby

4. Pověření, Veřejnoprávní smlouva, Rozhodnutí
5. Žádost o změny
6. Rozpočet a Vyúčtování
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Rozvoj aplikace KISSOS
Analýza Sítě sociálních služeb

•

Modul pro výpočet nákladů Sítě a zdrojů financování – z dat poskytovatelů sociálních služeb

•

Analýzy nákladů Sítě jsou prováděny ve variantních výpočtech (průměry, medián)

•

Pracovníci KÚZK mají možnost variantních seskupování služeb dle vlastních předdefinovaných
kritérií (např. dle kapacity služeb, cílových skupin, území atd.)

•

MODUL JE URČEN PRO:
o Pracovníky KÚZK

•

NASAZENÍ MODULU – 7/2016
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Rozvoj aplikace KISSOS
Hodnocení sociálních služeb – základní

•

Modul pracuje s daty – Výkazy skutečnost – podávanými poskytovateli ve stanovených termínech

•

Výpočty hodnocení jsou prováděny automatizovaně

•

Poskytovatel má výsledek za svou službu po automatizovaném výpočtu k dispozici

•

V případě získání nižšího bodového hodnocení než je stanoveno pro zařazení služby do Sítě je
zpřístupněn modul „Specifika služby“

•

MODUL JE URČEN PRO:
o Pracovníky KÚZK
o Poskytovatele sociálních služeb

•

NASAZENÍ MODULU – 3/2017
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Rozvoj aplikace KISSOS
Hodnocení sociálních služeb – specifika

•

Modul navazuje na modul – Hodnocení sociálních služeb – základní

•

Do předdefinovaného formuláře poskytovatel zpracovávání informace k specifikům dané služby

•

Vyplněním a odesláním poskytovatel předá formulář k dalšímu zpracování týmům KÚZK a SO ORP,
ve kterých má sociální služba působnost, kterou poskytovatel ve formuláři označil

•

Pracovníci KÚZK a SO ORP provedou vyhodnocení specifik

•

MODUL JE URČEN PRO:
o Poskytovatele sociálních služeb
o Pracovníky KÚZK
o Pracovníky týmu ORP

•

NASAZENÍ MODULU – 3/2017
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Rozvoj aplikace KISSOS
Rozvojové záměry

•

Pro sběr a vyhodnocení rozvojových záměrů poskytovatelů sociálních služeb evidovaných
v aplikaci KISSOS

•

Poskytovatel – podává rozvojové záměry prostřednictvím aplikace

•

Po odeslání formuláře k dalšímu zpracování ze strany poskytovatele sociální služby, bude
automaticky vygenerován e-mail pro zástupce SO ORP ve kterých má sociální služba uvedenu
působnost s výzvou k vyplnění stanovisek k rozvojovým záměrům sociálních služeb

•

Po vyhodnocení obce je předáno KÚZK

•

MODUL JE URČEN PRO:
o Poskytovatele sociálních služeb
o Pracovníky KÚZK
o Pracovníky týmu ORP

•

NASAZENÍ MODULU – 12/2016
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Rozvoj aplikace KISSOS
Síť sociálních služeb

•

Modul „Síť sociálních služeb“ je konečnou fází procesu plánování sociálních služeb na dané
období

•

Do modulu jsou přenášena data sociálních služeb z modulů „Hodnocení sociálních služeb –
základní“, „Hodnocení sociálních služeb – specifika“ a „Rozvojové záměry“

•

Údaj o podporované kapacitě na příslušný rok je poskytovateli zobrazen v záložce „Moje
služby“

•

MODUL JE URČEN PRO:
o Pracovníky KÚZK
o Poskytovatele sociálních služeb
o Pracovníky týmu ORP

•

NASAZENÍ MODULU – 3/2017
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Rozvoj aplikace KISSOS
Moduly a funkcionality pro financování sociálních služeb
Programy

•

Výchozí modul pro další části funkcionalit pro financování

•

MODUL JE URČEN PRO:
o Pracovníky KÚZK

•

NASAZENÍ MODULU – 3/2017
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Rozvoj aplikace KISSOS
Moduly a funkcionality pro financování sociálních služeb
Žádosti

•

Modul bude sloužit k podávání a hodnocení žádostí podávaných poskytovateli sociálních služeb na základě
Programů vyhlášených Zlínským krajem.

•
•

Žádost podepisuje žadatel kvalifikovaným certifikátem.

•

Modul „Žádosti“ umožní podávat poskytovateli sociální služby žádosti o finanční podporu ze strany Zlínského
kraje, na základě vyhlášených a zveřejněných programů

•

MODUL JE URČEN PRO:
o Poskytovatele sociálních služeb
o Pracovníky KÚZK

•

NASAZENÍ MODULU – 11/2016

Pracovníci KÚZK provádí hodnocení žádostí poskytovatelů. Na základě vyhodnocení žádosti je stanoven
službě indikátor výkonu, který bude předmětem smlouvy a bude navržena optimální výše dotace (finanční
podpory).
o Poskytovatel podává žádost o finanční prostředky prostřednictvím aplikace spravované MPSV –
OKslužby–poskytovatel. Aplikace KISSOS umožňuje import dat žádosti poskytovatele vygenerovaných
z aplikace OK služby–poskytovatel
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Rozvoj aplikace KISSOS
Moduly a funkcionality pro financování sociálních služeb
Podpora vyrovnávací platby
V modulu jsou prováděny výpočty výše finanční podpory, kterou by se měly podílet na financování
sociálních služeb veřejné rozpočty.

Modul bude sloužit k:
• základní modelaci vyrovnávací platby
• dokončení procesu stanovení objemu finančních prostředků pro jednotlivé služby (schválení, korekce na
základě objemu finančních prostředků)
• kontrole prostředků pro jednotlivé služby s vazbou na objem prostředků určených na příslušný
PROGRAM Zlínského kraje
• kontrole, zda nedochází k „přefinancování“ poskytovatelů a služeb díky jejich podpoře z jednotlivých
PROGRAMŮ Zlínského kraje. Kontrolovány (porovnávány) budou rovněž hodnoty veřejných prostředků,
které poskytovatelé získávají od obcí, a to dle skutečnosti vykázané poskytovatelem v Rozpočtu

•

MODUL JE URČEN PRO:
o Pracovníky KÚZK

•

NASAZENÍ MODULU – 10/2016
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Rozvoj aplikace KISSOS
Moduly a funkcionality pro financování sociálních služeb
Žádost o změny

•

Poskytovatel prostřednictvím aplikace KISSOS podává žádost o změny, které se váží k realizaci
(poskytování služby) v průběhu roku.

•

Žádost o změny je podkladem pro úpravu Veřejnoprávní smlouvy o poskytování finanční
podpory. Žádost bude opatřena kvalifikovaným certifikátem.

•

Pokud budou mít změny vliv na údaje v modulu Síť sociálních služeb, Podpora vyrovnávací
platby – budou do příslušných modulů přeneseny.

•

MODUL JE URČEN PRO:
o Pracovníky KÚZK
o Poskytovatele sociálních služeb

•

NASAZENÍ MODULU – 12/2016
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Rozvoj aplikace KISSOS
Moduly a funkcionality pro financování sociálních služeb
Rozpočet

•
•

Formulář „Rozpočet a Realizace sociální služby“ nahrazuje Výkaz „Plán“.

•

V prvním termínu zpracovává poskytovatel celkový rozpočet, v následujících dvou termínech provádí
pouze úpravy položek rozpočtu dle skutečných zdrojů.
o Realizace služby
o Rozpočet služby je ve struktuře náklady a výnosy podle zdrojů krytí v souladu s účetní terminologií
o Nákladové položky jsou v tabulce rozpočtu rozděleny do dvou skupin, a to náklady na zaměstnance
celkem a provozní náklady celkem.
o Zdrojové členění – tabulka rozpočtu je členěna do sloupců dle jednotlivých zdrojů.

•

MODUL JE URČEN PRO:
o Pracovníky KÚZK
o Poskytovatele sociálních služeb
o Obce

•

NASAZENÍ MODULU – 7/2016

Rozpočet a realizaci služby poskytovatel zpracovává 4x ročně (ve stanovených termínech – do 30.4.,
do 31.7., do 10.11. a 20.2.).

20

Rozvoj aplikace KISSOS
Moduly a funkcionality pro financování sociálních služeb
Vyúčtování

•

Vyúčtování je možno v řádném termínu a v mimořádném termínu. Vyúčtování finanční podpory dle
skutečnosti – poskytovatel uvádí všechny údaje o skutečných nákladech a výnosech na základní
činnosti jednotlivých sociálních služeb.

•

Vyúčtovat finanční podporu umožňuje aplikace pro všechny finanční prostředky z rozpočtu Zlínského
kraje, a to dle jednotlivých PROGRAMŮ finanční podpory. Aplikace umožňuje vybrat poskytovateli,
který druh (program) finanční podpory, dle služby, má být vyúčtován.

•

MODUL JE URČEN PRO:
o Pracovníky KÚZK
o Poskytovatele sociálních služeb

•

NASAZENÍ MODULU – 7/2016
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DĚKUJI ZA POZORNOST

Mgr. Jana Chovancová
jana.chovancova@kr-zlinsky.cz

