ZLÍNSKÝ KRAJ

Akční plán rozvoje
sociálních služeb
ve Zlínském kraji
pro rok 2015
IV. Prováděcí část Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb ve Zlínském
kraji pro období 2012 – 2015
Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje
18.4.2014

Schváleno Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 18. 6. 2014, č. usnesení 0322/Z12/14

Obsah
ÚVOD ............................................................................................................................................ 4
1.

TVORBA AKČNÍHO PLÁNU ............................................................................................................ 5
1.1. Historie plánování Zlínského kraje ................................................................................................ 5
1.2. Vyhodnocení realizace Akčního plánu pro rok 2013 ..................................................................... 6
1.2.1.

Vyhodnocení realizace systémových opatření plánu za rok 2013 .................................. 7

1.2.2.
Vyhodnocení realizace rozvojových opatření plánu týkajících se přímo sítě sociálních
služeb Zlínského kraje za rok 2013 .................................................................................................. 7
1.3. Organizační zajištění ..................................................................................................................... 8
1.4. Průběh zpracování....................................................................................................................... 12
2.

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB............................................................................................... 16
2.1. Skutečnost 2013 / předpoklad 2013 uvedený v Akčním plánu pro rok 2014 ............................ 16
2.2. Skutečnost 2013 / skutečnost 2012 ............................................................................................ 17
2.3. Aktualizace finančního výhledu pro období 2014 – 2017 ........................................................... 18
2.4. Náklady a zdroje financování – služby zařazené do sítě ............................................................. 19
2.4.1.

Rok 2014 ........................................................................................................................ 19

2.4.2.

Rok 2015 ........................................................................................................................ 20

2.4.3.

Roky 2016 – 2017 .......................................................................................................... 21

2.5. Shrnutí – srovnání aktualizovaného finančního výhledu s výhledem schváleným v rámci
střednědobého plánu, popř. Akčního plánu pro rok 2014 ................................................................ 22
3.

SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI PRO ROK 2015................................................................ 24
3.1. Systém hodnocení sociálních služeb dle parametrů sítě sociálních služeb Zlínského kraje ....... 24
3.1.1.
Povinnosti poskytovatelů v rámci hodnocení sociálních služeb dle parametrů sítě
sociálních služeb Zlínského kraje ................................................................................................... 25
3.2. Kategorie sítě sociálních služeb ve Zlínském kraji ....................................................................... 30
3.3. Sociální služby s předpokládanou finanční podporou pro rok 2015 ........................................... 33
3.4. Rozvojové záměry s předpokládanou finanční podporou pro rok 2015 .................................... 33
3.5. Projektové záměry pro rok 2015 bez finanční podpory .............................................................. 34

4.

SLUŽBY NEZAŘAZENÉ DO SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO AKČNÍ PLÁN 2015 ............................................. 35

5.

ROZVOJOVÁ OPATŘENÍ SYSTÉMOVÉHO CHARAKTERU PRO ROK 2015 ....................................................... 36
5.1. Systémová opatření společná pro více cílových skupin .............................................................. 36

2

5.2. Opatření pro cílovou skupinu „senioři“ ...................................................................................... 38
5.3. Opatření pro cílovou skupinu „osoby se zdravotním postižením“ .................................................. 38
5.4. Opatření pro cílovou skupinu „rodiny s dětmi“ .......................................................................... 39
5.5. Opatření pro cílovou skupinu „osoby ohrožené sociálním vyloučením“ .................................... 39
ZÁVĚR ......................................................................................................................................... 40
SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK ............................................................................................................ 41
SEZNAM TABULEK ........................................................................................................................... 42

SEZNAM OBRÁZKŮ .......................................................................................................................... 43
SEZNAM PŘÍLOH ............................................................................................................................. 44

3

Úvod
Sociální politika je cílevědomá činnost státu, organizací a institucí, usilující o vytvoření podmínek,
které omezují sociální nerovnováhu a zajišťují předpoklady pro harmonický vývoj společenských
celků.1 Významnými činiteli sociální politiky v jednotlivých regionech České republiky jsou kraje.
V zákoně o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je v § 95 krajům mimo
jiné deklarována povinnost zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb osobám na svém území,
zajišťovat dostupnost informací o možnostech i způsobech poskytování sociálních služeb a v rámci
střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb zajišťovat dostupnost sociálních služeb na svém
území. Dále také spolupracovat s obcemi na území kraje, s dalšími kraji, se zástupci osob, kterým jsou
sociální služby poskytovány a s poskytovateli sociálních služeb.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je tak jedním z nejdůležitějších nástrojů kraje
pro vytvoření kvalitní, efektivní a dostupné sítě sociálních služeb. Aktuálně platný je Střednědobý
plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2012 – 2015 (dále také Střednědobý plán),
který v páté kapitole obecné části plánu kraji ukládá povinnost potřeby konkretizace a aktualizace
Střednědobého plánu, spolu s procesem naplňování vizí, cílů a nastavených priorit.
K pravidelnému vyhodnocování plánu dochází prostřednictvím ročních akčních plánů. V pořadí
čtvrtým dokumentem Střednědobého plánu se stává tento Akční plán rozvoje sociálních služeb
ve Zlínském kraji pro rok 2015 (dále také Akční plán). Cílem tvorby Akčního plánu je transparentní
proces rozvoje a plánování sociálních služeb na území Zlínského kraje.
Dokument, se kterým máte možnost se dále seznámit, je strukturován do pěti hlavních kapitol. Jeho
nedílnou součástí jsou čtyři přílohy. Příloha č. 1 obsahuje definovanou síť sociálních služeb Zlínského
kraje, tedy sociální služby zařazené pro rok 2015 do kategorie A. V Příloze č. 2 jsou uvedeny pro rok
2015 rozvojové záměry zařazené do kategorie B a Příloha č. 3 obsahuje projektové záměry zařazené
do kategorie C. V Příloze č. 4 je uveden mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb
ve Zlínském kraji formou vyrovnávací platby.
První kapitola se věnuje vyhodnocení předešlého plánu, organizačnímu zajištění a postupu
zpracovávání Akčního plánu. V druhé kapitole jsou uvedeny informace k financování sociálních služeb
a k aktualizovanému finančnímu výhledu na období platnosti Střednědobého plánu. S ohledem
na plánované změny spojené s přenesením působnosti rozdělování státních dotací České republiky
na jednotlivé kraje, je součástí textu předpokládaný výhled financování na rok 2016 a 2017.
Třetí kapitola, na niž navazují Přílohy č. 1, č. 2 a č. 3, pojednává o síti sociálních služeb Zlínského kraje
z hlediska její struktury a obsahu, včetně způsobu hodnocení a zařazování sociálních služeb do sítě.
Třetí kapitola popisuje změny a aktualizace spojené s nastavením aktuálního Akčního plánu
pro rok 2015. Čtvrtá kapitola charakterizuje služby, které nebyly do sítě sociálních služeb zařazeny.
V poslední páté kapitole je uveden výčet rozvojových opatření systémového charakteru, jejichž
realizace se předpokládá v průběhu roku 2015.
1

KREBS, Vojtěch. Sociální politika. 4. přepracované a aktualizované vydání. Praha: ASPI, 2007, s. 20 - 27. ISBN
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1. Tvorba akčního plánu
Střednědobý plán je strategický dokument věnující se oblasti poskytování sociálních služeb na území
Zlínského kraje. Po dobu platnosti Střednědobého plánu probíhají každoroční aktualizace formou
Akčních plánů rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji, které jsou schvalovány orgány Zlínského
kraje. V roce 2013 došlo v rámci aktualizace Střednědobého plánu k jeho prodloužení o jeden
kalendářní rok, tedy s účinností pro období 2012 – 2015. Na základě této skutečnosti s odkazem
na kapitolu číslo 5 obecné části Střednědobého plánu, a v souladu s jeho schválenou strategií, vznikl
Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015.
Na tvorbě Akčního plánu vzájemně spolupracovali zástupci obcí, zástupci poskytovatelů sociálních
služeb a pracovníci odboru sociálních věcí Krajského úřadu Zlínského kraje. Zapojení uživatelů
sociálních služeb, včetně veřejnosti, proběhlo v rámci veřejného připomínkování plánu.
První kapitola obsahuje stručnou historii Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském
kraji pro období 2012 – 2015, vyhodnocení realizace předchozího akčního plánu, informace
o organizačním zajištění plánu a kompletuje postup při zpracování tohoto dokumentu.

1.1. Historie plánování Zlínského kraje
Významným milníkem pro vznik Střednědobého plánu se stal zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o sociálních službách), který krajům ukládá povinnost
střednědobé plány zpracovávat. Střednědobý plán jako strategický dokument kraje, se stal nedílnou
součástí aktivního zjišťování potřeb poskytování sociálních služeb osobám na svém území, provádí
analýzy existujících zdrojů a především koordinuje plánování i rozvoj sociálních služeb na území
Zlínského kraje.
Mezi základní stavební dokumenty věnující se plánování sociálních služeb na území Zlínského kraje
patřil Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2009 – 20112. Součástí
dokumentu byla Koncepce vize sociálních služeb v kraji do roku 2020 a globální cíl pro sociální služby,
který konstatoval, že pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím sociálních služeb má
být ekonomicky efektivní, kvalitní v souladu se základními zásadami zákona o sociálních službách3.
Vlastní pojetí tohoto dokumentu bylo strukturováno hierarchicky, přičemž vyšší úroveň tvoří vize
a cíle a v nižší úrovni jsou uvedeny priority a opatření pro dané období plánu. Takto nastavený model
byl využit při zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období
2012 – 2015.
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Viz Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2009-2011, schválený
Zastupitelstvem Zlínského kraje, č. usnesení 0707/Z22/08.
3
§ 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
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Střednědobý plán pro období 2012 – 2015 vznikl v rámci projektu „Podpora procesu plánování
rozvoje sociálních služeb na místní a regionální úrovni ve Zlínském kraji“. Dokument, určený zejména
odborné veřejnosti působící v oblasti poskytování sociálních služeb ve Zlínském kraji, obsahuje tři
části: obecnou, návrhovou a prováděcí. Původně byl dokument koncipován na tříleté období
2012 – 2014, později byl z důvodu předpokladu přechodu financování na kraje od 1. 1. 2015
prodloužen o další rok, aby mohl být postižen nový mechanismus přerozdělování prostředků
ze státního rozpočtu jednotlivým krajům. Jinak by nebylo možno při přípravě plánu v roce 2013
na tuto změnu adekvátně reagovat. Při tom byla zohledněna i vazba na kohezní období 2014 – 2020.
V současné době jsou precizovány strategie dalšího programového období. S ohledem na proces
přípravy programového období 2014 – 2020 by nemusely být dostatečně definovány programy
a tituly, jejichž prostřednictvím by bylo možno řešit identifikované problémy v oblasti sociálních
služeb na území Zlínského kraje. Prodloužením Střednědobého plánu o jeden rok došlo také k jeho
sladění s rozpočtovým výhledem Zlínského kraje (do roku 2015) a rovněž ke sladění se Strategií
rozvoje Zlínského kraje datovanou do roku 2020. Návrh prodloužení platnosti plánu byl projednán
a schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje, přičemž nedošlo ke změně nastavených priorit
ani rozsahu opatření, které budou následně realizovány.
Paralelně se schvalovacím procesem Střednědobého plánu pro období 2012 – 2015 vznikal Akční plán
rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2012. Tento dokument byl součástí třetí prováděcí
části výše zmíněného Střednědobého plánu. Jeho součástí byl přehled opatření systémového
charakteru s termínem realizace v roce 2012, předpokládané zdroje a náklady financování sociálních
služeb v roce 2012 a vymezení sítě sociálních služeb pro rok 2012.
Akční plán rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2013 se stal druhým prováděcím
dokumentem Střednědobého plánu. V rámci tvorby tohoto plánu byly nastaveny parametry sítě
sociálních služeb pro následné vyhodnocování sociálních služeb na území Zlínského kraje za dané
období. Výsledkem vyhodnocení vykázaných dat za rok 2011, byla definovaná síť sociálních služeb
Zlínského kraje pro rok 2013. Dále byla formulována opatření na následující období a byl aktualizován
finanční výhled na období 2012 – 2014.
Třetím prováděcím dokumentem Střednědobého plánu se stal Akční plán rozvoje sociálních služeb
ve Zlínském kraji pro rok 2014. Zabýval se vyhodnocením předchozího akčního plánu, a také
informoval o výstupu z hodnocení sociálních služeb, v rámci nastavených parametrů sítě sociálních
služeb ve Zlínském kraji pro daný plán z vykázaných dat za rok 2012 Nedílnou součástí plánu byla
rozvojová opatření systémového charakteru pro rok 2014 a ve třech přílohách uvedené jednotlivé
kategorie sítě služeb.

1.2. Vyhodnocení realizace Akčního plánu pro rok 2013
Akční plán pro rok 2015 byl připravován v průběhu měsíců ledna až června 2014. Uzavřeným
obdobím, které tak bylo možno zpracovat a hodnotit, byl rok 2013. Rok 2014 nebyl vyhodnocován
ani částečně a jeho kompletní vyhodnocení bude provedeno až v novém Střednědobém plánu
rozvoje sociálních služeb, potažmo v rámci jeho prováděcího dokumentu akčního plánu pro rok 2016.
6

Stejně jako všechna opatření, lze i vyhodnocení rozdělit na dvě části, a to na opatření systémová
a opatření týkající se přímo sítě sociálních služeb.

1.2.1. Vyhodnocení realizace systémových opatření plánu za rok 2013
Systémová opatření tvoří nedílnou součást Střednědobého, resp. Akčního plánu. Svou podstatou jsou
zaměřena na oblasti, které souvisí s poskytováním sociálních služeb a kterým je nutné věnovat
zvýšenou pozornost tak, aby síť sociálních služeb dobře fungovala.
Vyhodnocení realizace systémových opatření je zaměřeno pouze na aktivity Zlínského kraje, resp.
Krajského úřadu Zlínského kraje. Je však zřejmé, že na realizaci systémových opatření se mohou
podílet i další subjekty, a to např. formou projektů realizovaných zejména v rámci Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. O těchto aktivitách však neexistuje ucelený přehled, proto je
nelze do vyhodnocování realizace systémových opatření zahrnout.
Dalším faktorem, který komplikuje průběžné vyhodnocování realizace systémových opatření,
je skutečnost, že se často jedná o opatření, která jsou naplňována v delším časovém horizontu. Stav
jejich plnění je proto třeba brát pouze jako orientační a celkové zhodnocení bude možné adekvátně
provést až ke konci plánovacího období.
Pro rok 2013 bylo v akčním plánu uvedeno celkem 10 systémových opatření, která měla být
zrealizována či zahájena. Z toho tři opatření byla splněna, realizace čtyř opatření probíhá i nadále
a tři opatření zatím nebyla splněna. Realizace doposud nesplněných opatření byla přesunuta
do dalších let, a to tak, aby celkový rozsah systémových opatření byl naplněn v rámci stávajícího
plánovacího období.
Realizaci systémových opatření akčního plánu v roce 2013 lze celkově hodnotit jako úspěšnou, neboť
70 % všech plánovaných opatření bylo již zcela splněno či zahájeno.

1.2.2. Vyhodnocení realizace rozvojových opatření plánu týkajících se přímo sítě
sociálních služeb Zlínského kraje za rok 2013
Rozvojová opatření jsou podrobněji popsána vždy v Příloze č. 2 a č. 3 Střednědobého, resp. Akčního
plánu a představují tzv. kategorie B a C sítě sociálních služeb Zlínského kraje. V rámci tohoto akčního
plánu jsou v uvedených přílohách pro přehlednost nově obsaženy informace o průběžném
vyhodnocení realizace jednotlivých opatření.

7

Realizace rozvojových záměrů kategorie B
Z celkového počtu 24 rozvojových opatření z kategorie B bylo v době tvorby akčního plánu
zrealizováno celkem 10 opatření, což představuje cca 42 % z celkového počtu. Předpokládané
náklady na realizaci všech rozvojových opatření byly kalkulovány ve výši 94 365 610 Kč.
Realizace projektových záměrů kategorie C
Kategorie C obsahuje celkem 18 projektových záměrů, jejichž realizace však není podpořena
dotačními prostředky státního rozpočtu a rozpočtu Zlínského kraje. Z údajů v Příloze č. 3 vyplývá,
že dosud došlo k realizaci tří projektových záměrů.
V následujících kapitolách se seznámíte s procesem tvorby čtvrtého prováděcího dokumentu –
Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015.

1.3. Organizační zajištění
Jedním z hlavních opatření při tvorbě plánování a rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
je zajištění transparentního a efektivního procesu, který probíhá v rámci nastavené organizační
struktury.

Pracovní skupiny
Základnu organizační struktury tvoří 4 pracovní skupiny, které jsou rozděleny podle jednotlivých
cílových skupin – pro seniory, pro osoby se zdravotním postižením, pro rodiny s dětmi a pro osoby
ohrožené sociálním vyloučením. Spolupodílí se na realizaci plánu zejména svými odbornými
stanovisky vycházejícími z praktických znalostí singulárních cílových skupin.
Rozdělení a složení pracovních skupin podle cílových skupin:





pro seniory (manažerka, 6 zástupců poskytovatelů sociálních služeb)
pro osoby se zdravotním postižením (manažerka, 7 zástupců poskytovatelů sociálních služeb)
pro rodiny s dětmi (manažerka, 6 zástupců poskytovatelů sociálních služeb)
pro osoby ohrožené sociálním vyloučením (manažerka, 6 zástupců poskytovatelů
sociálních služeb)

Jejich prioritním úkolem bylo:



spolupracovat při vytváření metodiky k hodnocení služeb dle parametrů sítě
sociálních služeb ve Zlínském kraji
projednání podaných projektových záměrů určených do Přílohy č. 3 „Sociální služby
zařazené do kategorie C pro období 2012 – 2015 – projektové záměry bez nároku
na finanční podporu z prostředků státního rozpočtu a rozpočtu Zlínského kraje“
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projednání rozvojový záměrů určených pro zařazení do Přílohy č. 2 „ Sociální služby
zařazené do kategorie B pro období 2012 – 2015 – rozvojové záměry s nárokem
na finanční podporu z prostředků státního rozpočtu a rozpočtu Zlínského kraje“
projednání podaných žádostí poskytovatelů sociálních služeb o zařazení do sítě
sociálních služeb ve Zlínském kraji do kategorie A (Příloha č. 1) nebo do kategorie B
(Příloha č. 2) pro Akční plán 2015
projednání specifik služeb (dále viz kapitola 3.2.), které v hodnocení podle systému
parametrů sítě sociálních služeb nedosáhly minimálně stanoveného počtu bodů
vydefinování výkonových ukazatelů a hodnot při nastavení procesu financování
sociálních služeb ve Zlínském kraji

Koordinátoři komunitního plánování
Další nepostradatelnou součástí a platformou spolupráce subjektů v rámci procesu implementace
Střednědobého plánu je skupina koordinátorů komunitního plánování. Prostřednictvím koordinátorů
komunitního plánování byly do procesu plánování zapojeny i obce, a to tím, že se vyjadřovaly
k jednotlivým projektovým a rozvojovým záměrům, žádostem o zařazení do sítě sociálních služeb
a dalším sociálním službám působící na jejich území.
Složení pracovní skupiny:


13 koordinátorů komunitního plánování v rámci jednotlivých obcí s rozšířenou působností
(dále jen ORP) a 1 zástupce krajského úřadu, metodik komunitního plánování

Úkolem pracovní skupiny bylo:








přenesení výstupů z komunitních plánů obcí/mikroregionů na kraj a zpět
vyjádření se k podaným projektovým záměrům na období 2012 – 2015 za jednotlivá
ORP, určeným do Přílohy č. 3, Střednědobého plánu „Sociální služby zařazené
do kategorie C pro období 2012 – 2015 – projektové záměry bez nároku na finanční
podporu z prostředků státního rozpočtu a rozpočtu Zlínského kraje“
projednání rozvojový záměrů určených pro zařazení do Přílohy č. 2 „ Sociální služby
zařazené do kategorie B pro období 2012 – 2015 – rozvojové záměry s nárokem
na finanční podporu z prostředků státního rozpočtu a rozpočtu Zlínského kraje“
vyjádření se k podaným žádostem poskytovatelů sociálních služeb o jejich zařazení
do sítě sociálních služeb ve Zlínském kraji pro Akční plán 2015
vyjádření se ke specifikám služeb v rámci jednotlivých ORP, které v hodnocení podle
systému parametrů sítě sociálních služeb nedosáhly stanoveného počtu bodů

Zpracovatelský tým
Zpracovatelský tým se podílí na přípravě a definování úkolů pro pracovní skupiny, zpracovává
a vyhodnocuje jejich výstupy. Průběžně monitoruje a hodnotí dosavadní realizaci plánu, podílí se
na řešení aktuálních procesních úkolů a připravuje podklady pro jednání Týmu pro dohodu.

9

Složení Zpracovatelského týmu:


10 členů (garant plánu, editor plánu, garant za ekonomiku, 4 zástupci poskytovatelů
sociálních služeb, manažerky pracovních skupin, vedoucí oddělení plánování a rozvoje
sociálních služeb)

Úkolem Zpracovatelského týmu bylo:













stanovení strategie procesu zpracovávání Akčního plánu
vytváření metodiky pro hodnocení sociálních služeb na základě parametrů sítě
sociálních služeb Zlínského kraje
spolupracovat při systémovém nastavení elektronického katalogu sociálních služeb
ve Zlínském kraji
příprava podkladů pro jednání pracovních skupin a Týmu pro dohodu a zpracování
výstupů
vyhodnocení sítě sociálních služeb dle parametrů
projednání specifik služeb od poskytovatelů, jejichž služby nedosáhly v rámci
hodnocení parametrů sítě sociálních služeb požadovaného počtu bodů
projednání projektových záměrů
projednávání rozvojových záměrů
projednávání žádostí podaných pro zařazení do sítě sociálních služeb ve Zlínském
kraji
zpracování vlastního dokumentu – Akčního plánu
zajištění veřejného připomínkování
příprava materiálu k projednání v orgánech kraje

Tým pro dohodu
Další stupeň v rámci realizace tvorby plánu představuje Tým pro dohodu, který projednává
a schvaluje doporučené výstupy z pracovních skupin a Zpracovatelského týmu.
Složení Týmu pro dohodu:


členy jsou zástupci 13 obcí s rozšířenou působností (nově si členové zvolili svého stálého
náhradníka, který je v případě jejich neúčasti zastupuje na jednáních), dále členka Rady
Zlínského kraje za oblast sociálních věcí, národnostních otázek a menšin, vedoucí odboru
sociálních věcí Zlínského kraje a garant plánu

Úkolem Týmu pro dohodu bylo:
 odsouhlasit podporovanou sít sociálních služeb pro rok 2015 – kategorie A (Příloha č. 1)
 odhlasovat zařazení nových projektových záměrů do Přílohy č. 3 „Sociální služby
zařazené do kategorie C pro období 2012 – 2015, tj. rozvojové záměry bez nároku
na podporu z prostředků státního rozpočtu a rozpočtu Zlínského kraje“ Akčního plánu
 odhlasovat zařazení nových rozvojových záměrů do Přílohy č. 2 „Sociální služby
zařazené do kategorie B pro období 2012 – 2015, tj. rozvojové záměry s nárokem
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na finanční podporu z prostředků státního rozpočtu a rozpočtu Zlínského kraje“
Akčního plánu
projednat a odsouhlasit specifika služeb poskytovatelů, jejichž služby nedosáhly
v rámci hodnocení parametrů sítě sociálních služeb minimálně stanoveného počtu
bodů
schválit nově přijaté žádosti poskytovatelů sociálních služeb o jejich zařazení do sítě
sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015
vypořádat připomínky z veřejného připomínkování
navrhnout Akční plán ke schválení orgánům kraje

Finální podobu Akčního plánu po vypořádání veřejného připomínkování schvalují orgány Zlínského
kraje, konkrétně Rada Zlínského kraje a Zastupitelstvo Zlínského kraje. Následující schéma znázorňuje
spolupráci jednotlivých subjektů v rámci organizační struktury Akčního plánu pro rok 2015.

Obrázek č. 1: Schéma organizační struktury pro tvorbu Akčního plánu
Pracovní skupina
pro rodiny s dětmi
Pracovní skupina
pro osoby se
zdravotním postižením

Orgány
Zlínského kraje

Tým pro dohodu

Zpracovatelský tým

Pracovní skupina
pro seniory
Pracovní skupina
pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením
Koordinátoři
komunitního plánování

V průběhu tvorby Akčního plánu 2015 se naplňovalo opatření specifikující věcné priority pro cílovou
skupinu „osoby ohrožené sociálním vyloučením“, priorita 5.4. Podpora aktivit směřujících ke zjištění
relevantních údajů o velikosti a struktuře cílové skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením,
na němž se podílela pracovní skupina pro osoby ohrožené sociálním vyloučením (nastavení zadání
a zpracování podkladů pro mapování počtu a struktury cílové skupiny osob bez domova). Toto
opatření bylo realizováno v průběhu měsíců březen 2014 – červen 2014 formou zakázky malého
rozsahu pilotně v okrese Vsetín. Výsledné výstupy včetně zpracované závěrečné zprávy a metodiky
sběru a vyhodnocení dat, budou k dispozici pro analytickou část tvorby nového Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji.
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1.4. Průběh zpracování
Realizace Akčního plánu probíhala v následujících fázích: přípravné, analytické, strategické,
zpracovatelské, připomínkovací, schvalovací a informační.
Přípravná fáze koncipovala komplexní časový harmonogram realizace Akčního plánu, nastavila
organizační strukturu a zajistila její personální obsazení.

Obrázek č. 2: Časový harmonogram přípravy Akčního plánu pro rok 2015

9. 1. - 15. 1.

•aktualizace Příohy č. 2 - kategorie B a Přílohy č. 3 - kategorie C
Akčního plánu

21. 1. - 4. 2.

•sběr projektových záměrů, rozvojových záměrů a žádostí
o zařazení do sítě pro Akční plán 2015

do 20. 2.

•termín pro ukončení vyplňování výkazů v aplikaci KISSOS
poskytovateli

12. 3. – 14. 3.

•poskytovatelé a zástupci ORP obdrželi výsledky hodnocení svých
služeb, provedené na základě dat z KISSOSu

do 23. 3.

• poskytovatelé měli možnost zaslat zdůvodnění specifik svých
služeb

28. 3. – 15. 4.

• projednávání návrhu sítě sociálních služeb (včetně specifik)
v rámci pracovních skupin, Zpracovatelského týmu a Týmu pro
dohodu

18. 4. - 25. 4.

• veřejné připomínkování Akčního plánu pro rok 2015

30. 4. - 6. 5.

• projednávání připomínek a závěrečné podoby Akčního plánu
pro rok 2015 ve Zpracovatelském týmu a Týmu pro dohodu

7. 5. - 18. 6.

•projednávání a předpokládané schválení Akčního plánu
v orgánech Zlínského kraje

Analytická fáze obsahovala:


Aktualizaci Přílohy č. 2 – kategorie B a Přílohy č. 3 – kategorie C Akčního plánu, byli
osloveni předkladatelé rozvojových a projektových záměrů, aby se vyjádřili
k aktuálnímu stavu záměrů zařazených do daných příloh plánu.



Sběr projektových záměrů pro kategorii C zaměřených na předpoklad zřízení nové
sociální služby sítě sociálních služeb Zlínského kraje. V této kategorii jsou zařazeny
projektové záměry bez finanční podpory z prostředků státního rozpočtu a rozpočtu
Zlínského kraje. Nedílnou součástí předložených projektových záměrů bylo vyjádření
příslušné obce s rozšířenou působností o podpoře/nepodpoře daného záměru.
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Zařazení či nezařazení předložených projektových záměrů bylo následně
projednáváno v rámci pracovních skupin, Zpracovatelského týmu a Týmu pro dohodu.


Sběr rozvojových záměrů. Tyto záměry měli nově možnost předkládat poskytovatelé
sociálních služeb zařazených do kategorie A i B Akčního plánu Zlínského kraje pro rok
2014. Předkládaly se záměry:




na vznik nebo rozšíření sociální služby, která je uvedena ve schváleném
Akčním plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2014
v kategorii B Přílohy č. 2, a která dosud nebyla realizována předpokládaným
poskytovatelem (maximálně do výše uvedených nákladů)
na rozvoj sociálních služeb aktuálně zařazených v kategorii A i B Přílohy č. 1
a č. 2, která je uvedena ve schváleném Akčním plánu rozvoje sociálních
služeb ve Zlínském kraji pro rok 2014. Rozvojem se při tom rozuměla
transformace na jiný druh sociální služby, rozšíření formy, územní
působnosti a kapacity sociální služby nebo celková změna cílové skupiny
sociální služby. Tento rozvoj musel být v souladu s prioritami
Střednědobého plánu a záměr mohl být do kategorie B zařazen pouze
za podmínky, volných disponibilních zdrojů. Upřednostněn byl rozvoj
ambulantních a terénních sociálních služeb před službami pobytovými

Podmínkou pro předložené rozvojové záměry byla jejich realizace nejpozději ke dni
1. 1. 2015 a písemné vyjádření příslušné obce s rozšířenou působností o její konkrétní
podpoře pro daný rozvojový záměr.


Sběr žádostí o zařazení do sítě sociálních služeb pro rok 2015 (Příloha č. 1 – kategorie
A, Příloha č. 2 – kategorie B). Tuto žádost mohly podat pouze registrované sociální
služby, za podmínek, že:






nebyly zařazeny v síti sociálních služeb Zlínského kraje (do Přílohy č. 1 –
kategorie A a Přílohy č. 2 – kategorie B)
byly v souladu s prioritami Střednědobého plánu
vyplnily a odeslaly žádost o zařazení do sítě sociálních služeb Zlínského kraje
vyplnily výkazy v Krajském informačním systému sociálních služeb (KISSOS)4
doložily vyjádření obce/obcí o podpoře služby, na jejichž území působí,
které muselo obsahovat minimálně informace o podpoře, potřebnosti
a nenahraditelnosti služby, zkušenosti s fungováním služby a finanční
podporu služby ze strany obce

Po projednání a vyhodnocení projektových záměrů, rozvojových záměrů a žádostí o zařazení do sítě
sociálních služeb ve Zlínském kraji, které proběhlo na úrovni pracovních skupin, ve Zpracovatelském
týmu, v Týmu pro dohodu a po schválení Akčního plánu orgány Zlínského kraje, byli jednotliví
předkladatelé elektronicky vyrozuměni o výsledku projednání.

4

Krajský informační systém sociálních služeb (KISSOS), dostupný na www.kissos.cz.
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Tabulka č. 1: Přehled počtu podaných projektových záměrů, rozvojových záměrů a žádostí o zařazení do sítě
sociálních služeb

Sběr pro Akční plán pro rok 2015

Předloženo

Schváleno

Projektové záměry

11

0

Rozvojové záměry

14

5

Žádosti o zařazení do sítě sociálních služeb

7

2

V letošním roce proběhlo již třetí zpracování a vyhodnocení dat sociálních služeb na území kraje,
získaných prostřednictvím aplikace KISSOS, a to pro účely definování podporované sítě sociálních
služeb pro rok 2015. Za tímto účelem byla využita data vyplněná poskytovateli za skutečnost roku
2013, u nově vzniklých služeb se vycházelo z plánovaného předpokladu na rok 2014. V rámci
vyhodnocení byl aplikován systém hodnocení sociálních služeb dle tzv. parametrů sítě sociálních
služeb Zlínského kraje (k systému hodnocení blíže viz kapitola 3.).
Výstupy s vyhodnocením svých sociálních služeb obdrželi poskytovatelé sociálních služeb i zástupci
obcí s rozšířenou působností elektronickou formou. Služby, které v rámci hodnocení nedosáhly
minimálně požadovaného počtu bodů (celkem se jednalo o 31 služeb), byly vyzvány ke zdůvodnění
případných specifik, která mohla ovlivnit bodové hodnocení služeb.
K tomuto účelu byl vytvořen speciální formulář specifik, který taktéž obsahoval požadavek
na vyčíslení dopadu specifik a měřitelný výstup navržených opatření. Formulář zahrnoval i vyjádření
se poskytovatele ke způsobu naplnění opatření navržených v rámci hodnocení, za rok 2012,
a to u těch služeb, které specifika vyplňovaly již opakovaně. Zaslaná specifika pak byla pracovními
skupinami, Zpracovatelským týmem a Týmem pro dohodu individuálně posuzována a vyhodnocena.
V případě, že vyjádření specifik ke každému nesplněnému ukazateli v rámci jednotlivých parametrů
ve formuláři specifik bylo těmito hodnotiteli posouzeno jako relevantní, obdržela daná služba
příslušný počet bodů.5 Pro Akční plán pro rok 2015 bylo umožněno nově zasílat formulář specifik
i službám zařazeným po hodnocení do kategorie A2. Jednalo se o dobrovolné vyplnění formuláře
specifik a v případě uznání příslušného počtu bodů, mohla služby postoupit do kategorie A1. Služba,
které nebyla zaslaná specifika uznána, popřípadě počet přidělených bodů nepostačoval k dosažení
minimální hranice 55 bodů pro zařazení služby do sítě pro rok 2015, nebyla do sítě sociálních služeb
zařazena. Poskytovatelům, jejichž službám byla specifika uznána a služba byla zařazena do sítě služeb
pro rok 2015, byla zpětná vazba zaslána elektronickou formou po schválení Akčního plánu orgány
Zlínského kraje.
V rámci strategické fáze byla na základě vyhodnocení stávajících služeb, rozvojových záměrů,
projektových záměrů a žádostí o zařazení do sítě sociálních služeb vytvořena síť sociálních služeb
pro rok 2015. Dále byla vytvořena finanční kalkulace jednotlivých systémových opatření plánu

5

Pokud tedy služba získala v rámci vyhodnocení například 45 bodů, mohla díky uznaným specifikům, získat
takovou výši bodů, že se posunula až do kategorie A1, případně do kategorie A2.
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na rok 2015 a aktualizován finanční výhled na období 2012 – 2015. Byl nastaven výhled financování
na období 2016 – 2017.
Fáze zpracovatelská obsahovala zpracování výstupů z jednání pracovních skupin, Zpracovatelského
týmu a Týmu pro dohodu do podoby dokumentu Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském
kraji pro rok 2015.
V připomínkovací fázi byl návrh dokumentu zveřejněn na webu Zlínského kraje k veřejnému
připomínkování. Informace o zveřejnění byla rozeslána elektronickou formou jak zúčastněným
subjektům v procesu tvorby Akčního plánu, tak poskytovatelům sociálních služeb ve Zlínském kraji.
Podklady k připomínkování obdržely obce s rozšířenou působností a také členové Výboru sociálního
Zastupitelstva Zlínského kraje.
Po vypořádání připomínek Týmem pro dohodu, byl dokument v rámci schvalovací fáze předložen
k projednání Radě Zlínského kraje a Výboru sociálnímu Zastupitelstva Zlínského kraje. Následně byl
předložen ke schválení Zastupitelstvu Zlínského kraje.
V informační fázi byl Akční plán zveřejněn na webu Zlínského kraje, a to včetně vypořádání
připomínek z veřejného připomínkování. Zároveň byly předkladatelům žádostí a záměrů vztahujících
se k Akčnímu plánu a poskytovatelům sociálních služeb vyplňujícím specifika odeslány zpětné vazby
z procesu projednávání.

15

2. Financování sociálních služeb
Předpokládané náklady na sociální služby v roce 2015 a struktura jednotlivých zdrojů financování
v roce 2015 byla nastavena v kontextu celkového střednědobého výhledu financování sociálních
služeb v letech 2012 – 2015 schváleného Střednědobým plánem. Postup stanovení výše nákladů byl
pro rok 2015 modifikován, aby odrážel plánovanou a předpokládanou změnu financování sociálních
služeb pomocí tzv. „vyrovnávací platby“ a přechod financování ze státního rozpočtu na jednotlivé
kraje.
Základem pro aktualizaci dat se staly hodnoty získané prostřednictvím webové aplikace KISSOS
za období 2013 (skutečnost) a dostupné informace k jednotlivým sociálním službám k 31. 3. 2014,
na základě kterých proběhla také aktualizace předpokladu pro rok 2014.

2.1. Skutečnost 2013 / předpoklad 2013 uvedený v Akčním plánu
pro rok 2014
Finanční výhled (předpoklad) na rok 2013 byl aktualizován v rámci Akčního plánu pro rok 2014, který
předpokládal meziroční nárůst mezi roky 2013/2012 o 3,91 %. Tento nárůst v sobě zahrnoval
předpoklad realizace rozvojových opatření ve výši 47 747 tisíc Kč a 2 % inflaci.
Dle dat získaných k 31. 3. 2014 činily v roce 2013 náklady 1 658 322 tisíc Kč, což znamená,
že předpokládaná výše nákladů v roce 2013 uvedená v Akčním plánu pro rok 2014 částkou
1 697 685 tisíc Kč, byla ve skutečnosti nižší o 39 363 tisíc Kč.
Výše nákladů odrážela především menší množství finančních zdrojů, které se podařilo na sociální
služby v roce 2013 získat a celkově problematickou situaci ve financování sociálních služeb v daném
roce.
Chybějící zdroje vyčíslené ve výši 35 758 tisíc Kč, u kterých se předpokládalo jejich získání v průběhu
roku ze státního rozpočtu, byly pokryty pouze z části. Dotaci ze státního rozpočtu se podařilo navýšit
o 32 338 tisíc Kč, a to včetně dotace ve výši 4 000 tisíce Kč, která byla poskytnuta ze strany MPSV
službě, která do Akčního plánu pro rok 2013 zařazena nebyla.
Náklady na rozvojové aktivity byly naplněny ve výši cca 66 % původního předpokladu.
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2.2. Skutečnost 2013 / skutečnost 2012
V roce 2013 činily náklady na sociální služby zařazené do sítě služeb 1 658 322 tisíc Kč,
což představuje oproti roku 2012 nárůst o 1,5 % (24 470 tisíc Kč). Do tohoto objemu je započítán také
objem nákladů na rozvojové aktivity. Pokud budeme posuzovat objem nákladů na „stávající“ sociální
služby tzn., nebudou zde zahrnuty náklady na rozvojové aktivity, pak v tomto případě je situace
opačná. Náklady na stávající sociální služby meziročně poklesly o 2 877 tisíc Kč. Hlavním faktorem,
který přispěl k této skutečnosti, bylo zrušení chráněných bydlení (bývalých transformovaných
domovů – penzionů pro důchodce), kdy zrušení 191 lůžek představovalo snížení nákladů
o 11 717 tisíc Kč.
Zatímco v roce 2012 činily náklady na rozvojové aktivity 3 981 tisíc Kč (cca 0,24 % z celkového objemu
nákladů), v roce 2013 byly realizovány rozvojové aktivity v objemu 31 328 tisíc Kč (cca 1,89 %).
Největší objem nákladů v rámci těchto aktivit se týká nového domova pro seniory v Bystřici
pod Hostýnem (kapacita 74 lůžek), nového domova se zvláštním režimem v Loučce (kapacita
47 lůžek, z toho 27 lůžek nových a 20 lůžek jako náhrada za zrušenou kapacitu v Domově se zvláštním
režimem Pržno) a transformovaných kapacit ze stávajících domovů pro seniory na domovy
se zvláštním režimem určené pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí (Sociální
služby města Kroměříže, p. o.).
Nárůst nákladů oproti roku 2012 byl zaznamenán i u domovů pro seniory, a to i přes mírné snížení
kapacit z důvodu částečné transformace lůžek na domovy se zvláštním režimem (pokles o 48 lůžek,
ale navýšení nákladů o 31 510 tisíc Kč). Jak již bylo uvedeno výše, tento nárůst byl způsoben z velké
části novým domovem pro seniory v Bystřici pod Hostýnem, který vznikl již k 1. 10. 2012, ale nárůst
nákladů v plné výši se výrazně projevil až v roce 2013. Rozvoj zrealizovaných rozvojových aktivit
je podrobněji rozepsán v Příloze č. 2 – kategorie B.
Tak jako v každém roce je objem nákladů ovlivněn výší dotací získaných zejména ze státního
rozpočtu. V roce 2013 bylo na sociální služby ve Zlínském kraji přiděleno ze státního rozpočtu (MPSV)
o 24 267 tisíc Kč méně než tomu bylo v roce předcházejícím. Pokles zaznamenala také finanční
podpora z rozpočtu obcí. Dále byl také potvrzen trend, se kterým se potýkají pobytové služby sociální
péče, ve kterých je poskytována zdravotní péče, jelikož příjmy z fondů zdravotních pojišťoven
poklesly o 6 234 tisíc Kč.
Naopak k rozvoji sociálních služeb, a tím i růstu objemu nákladů, přispěl individuální projekt
„Prevencí proti sociálnímu vyloučení ve Zlínském kraji“. Ten umožnil rozvoj především u sociálně
aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (nárůst průměrných přepočtených úvazků v přímé péči
o 17,51 a nárůst nákladů o 8 790 tisíc Kč) a sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním
poskytované ambulantní formou (nárůst o 11,12 úvazků v přímé péči a nákladů o 7 802 tisíc Kč).
U ostatních druhů sociálních služeb, které zde nejsou popisovány, lze říci, že objem nákladů i zdrojů
financování byl v obou letech přibližně obdobný.
Procentuální podíly jednotlivých zdrojů financování na celkových nákladech odrážely výše uvedené
informace. Snížení % podílu dotace ze státního rozpočtu o 2 % (na 28 %) bylo kompenzováno 2 %
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navýšením podílu financování z individuálního projektu. Podíl fondů ze zdravotních pojišťoven byl
o 1 % nižší. Ostatní podíly zůstaly totožné s rokem 2012.
V roce 2013 bylo zrušeno celkem 6 služeb. Ne od všech se podařilo získat v aplikaci KISSOS potřebné
údaje. Služby, které výkazy vyplnily, uvedly náklady ve výši 1 055 tisíc Kč.
Sociální služby ve Zlínském kraji, které byly zařazeny do Akčního plánu pro rok 2013, vykázaly v roce
2013 záporný výsledek hospodaření ve výši 3 570 tisíc Kč, což je přibližně o polovinu lepší výsledek
než v roce 2012, kdy činila ztráta 6 796 tisíc Kč. Konkrétní výše nákladů a jednotlivých zdrojů
financování v roce 2013 je uvedena v Tabulce č. 2.

2.3. Aktualizace finančního výhledu pro období 2014 – 2017
Aktualizace byla provedena především v návaznosti na skutečnost roku 2013 a v kontextu celkového
střednědobého výhledu financování sociálních služeb v letech 2012 – 2015. Postup a mechanismus
pro stanovení výše nákladů byl modifikován a nastaven nově podle tzv. modelové struktury
financování, jejíž podstatou je nastavení maximálních nákladů na jednotku (lůžko nebo průměrný
přepočtený úvazek v přímé péči), maximální kapacita pro konkrétní sociální službu zařazenou
do sítě sociálních služeb (maximální počet lůžek nebo průměrných přepočtených úvazků v přímé péči)
a procentuální podíl jednotlivých zdrojů financování pro daný druh sociální služby v návaznosti
na cílovou skupinu uživatelů.
Procentuální podíly jednotlivých zdrojů zohledňují zejména:




skupinu služby (péče, prevence, poradenství)
formu poskytování sociální služby (ambulantní, terénní, pobytová)
skutečnost, zda jsou služby poskytovány za úhradu, bezplatně či za částečnou úhradu

U služeb, které jsou poskytovány za úhradu, ovlivnily výši minimálního podílu těchto úhrad zejména:
 ceny stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 minimum, které musí u vybraných druhů sociálních služeb zůstat uživateli z jeho příjmu
 minimální požadované využití služby (např. tzv. obložnost u pobytových služeb nebo využití
pracovníků v přímé péči u služeb ambulantních či terénních)
 průměrná výše důchodů (starobních, invalidních)
 průměrný stupeň závislosti u uživatelů v návaznosti na konkrétní druh sociální služby
Takto vytvořená modelová struktura financování reaguje na změnu, která vstoupí v účinnost od roku
2015. Jedná se o přechod financování sociálních služeb ze státního rozpočtu (MPSV ČR) na kraje
a požadavku přerozdělení finančních prostředků pro poskytovatele sociálních služeb v souladu
s pravidly EU, což vyplývá z § 101a odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, novelizovaný
zákonem č. 313/2013 Sb. formou tzv. „vyrovnávací platby“.
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Podrobný postup stanovení všech výše uvedených ukazatelů je popsán v Příloze č. 4 s názvem
„Mechanismus stanovení finanční podpory sociálních služeb ve Zlínském kraji formou vyrovnávací
platby“.
Do aktualizace finančního výhledu byly zahrnuty také roky 2016 a 2017, i když přesahují nastavené
plánovací období. Důvodem je možný postup MPSV ČR při rozdělování dotací dle § 101a, písm. d)
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Zde je uvedeno, že kraj
v žádosti o dotaci, kterou předkládá MPSV ČR, uvede požadovanou celkovou výši dotace na příslušný
rok a předpokládaný požadavek na výši dotace na další dva rozpočtové roky, který vyplývá
ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje.

2.4. Náklady a zdroje financování – služby zařazené do sítě
2.4.1. Rok 2014
NÁKLADY
Předpokládaná výše nákladů v roce 2014 byla nastavena na základě stanovené modelové struktury
financování, která je blíže popsána v Příloze č. 4.
V níže uvedeném textu je uveden obecný a zjednodušený postup, který byl použit pro stanovení
nákladů a zdrojů financování pro plánované období.
U každé sociální služby zařazené v roce 2014 do sítě služeb (viz Akční plán 2014) byla stanovena
maximální kapacita (počet jednotek). Jednalo se o:



počet lůžek u služeb poskytovaných pobytovou formou. Tyto kapacity byly v akčním plánu již
uvedeny. U azylových domů pro rodiny s dětmi byly bytové jednotky nahrazeny počtem lůžek
průměrný počet přepočtených úvazků v přímé péči uvedený v aplikaci KISSOS nebo v žádosti
o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2014, a to ve variantách:
 výkaz plán 2013, žádost o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2014 nebo výkaz plán 2014
– v případě, že hodnoty v žádosti o dotaci ze státního rozpočtu byly nižší než ve výkazu
plán 2013, byly použity hodnoty ze žádosti o dotaci; pokud byly hodnoty ve výkazu plán
2014 nižší než hodnoty v žádosti o dotaci, byly použity hodnoty z výkazu plán 2014
 u rozvojových aktivit uvedených v Příloze č. 2 Akčního plánu pro rok 2014 byly použity
hodnoty uvedené v této příloze

U každého druhu sociální služby s vazbou na cílovou skupinu (senioři, osoby se zdravotním
postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením, rodiny s dětmi) byly nastaveny maximální
náklady na zvolenou jednotku služby. Tyto náklady byly nastaveny na základě výsledků analýzy
a skutečnosti z roku 2013 (z výkazů aplikace KISSOS). Získané hodnoty byly v souladu se stanovenou
strategií střednědobého plánu navýšeny o 2 %, tzn. o předpokládanou inflaci.
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Na základě výše uvedených hodnot byly stanoveny maximální celkové náklady na každou konkrétní
službu zařazenou v roce 2014 do sítě včetně rozvojových aktivit (počet jednotek * maximální náklady
na jednotku, matematicky zaokrouhleno na celé tisíce). Součtem těchto hodnot byl stanoven
předpokládaný celkový objem nákladů na sociální služby zařazené do sítě pro rok 2014,
a to v celkové výši 1 737 265 tisíc Kč.
V rámci rozvojových aktivit byly kalkulovány aktivity, které již byly, nebo lze předpokládat, že budou,
v roce 2014 realizovány (podrobněji viz Příloha č. 2 Akčního plánu – služby zařazené do kategorie B).
Akční plán pro rok 2014 předpokládal, že budou realizována rozvojová opatření v celkovém objemu
52 563 tisíc Kč. V rámci aktualizace a tvorby Akčního plánu pro rok 2015 je předpokládáno,
že rozvojové aktivity budou realizovány v objemu nižším o 30 977 tisíc Kč, tzn., že náklady na ně
by měly činit 21 586 tisíc Kč.
Meziroční nárůst nákladů 2014/2013 včetně zahrnutých rozvojových opatření činí 4,76 %.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Výše jednotlivých zdrojů financování byly vypočítány dle nastaveného procentuálního podílu
každého z nich, a to pro každou konkrétní sociální službu. Podíly byly vypočítány z maximálních
nákladů služby nastavených výše uvedeným postupem a matematicky zaokrouhleny na celé tisíce.
Podíl jednotlivých zdrojů financování na celkových nákladech služeb, které byly v roce 2014 zařazeny
do sítě služeb, zůstává téměř totožný s předpokladem, který byl uveden v Akčním plánu pro rok 2014.
V roce 2014 je kalkulována také dotace v rámci individuálního projektu „Prevencí proti sociálnímu
vyloučení ve Zlínském kraji“, ze kterého jsou financovány sociální služby typu: intervenční centra,
sociální rehabilitace (pro osoby se zdravotním postižením) a sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi. Objem dotací z tohoto zdroje je předpokládán ve výši 55 424 tisíc Kč.
Celkový předpokládaný objem jednotlivých zdrojů financování v roce 2014 je uveden v Tabulce č. 2.

2.4.2. Rok 2015
NÁKLADY
Náklady pro rok 2015 jsou předpokládány ve výši 1 799 571 tisíc Kč, což představuje meziroční změnu
nákladů 2015/2014 – 3,59 %, a to včetně předpokládaných rozvojových aktivit.
Byly nastaveny stejným principem jako náklady pro rok 2014 s tím, že maximální náklady na jednotku
byly navýšeny oproti roku 2014 o předpokládanou inflaci 2 %.
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U každé sociální služby zařazené v roce 2015 do sítě byla stejně jako pro rok 2014 stanovena
maximální kapacita (počet jednotek). Jednalo se o:



počet lůžek u služeb poskytovaných pobytovou formou. Tyto kapacity byly v akčním plánu
uvedeny. U azylových domů pro rodiny s dětmi byly bytové jednotky nahrazeny počtem lůžek.
průměrný počet přepočtených úvazků v přímé péči uvedený v aplikaci KISSOS,
a to ve variantách:
 výkaz skutečnost 2013 nebo výkaz plán 2014 – v případě, že hodnoty ve výkazu
skutečnost 2013 byly vyšší než ve výkazu plán 2014, byly použity hodnoty z výkazu
plán 2014
 u rozvojových aktivit uvedených v Příloze č. 2 Akčního plánu 2015 byly použity
hodnoty uvedené v této příloze.

Konkrétní počet jednotek pro každou sociální službu je uveden v přílohách Akčního plánu –
v Příloze č. 1 sociální služby zařazené do kategorie A, v Příloze č. 2 rozvojové záměry zařazené
do kategorie B.
Náklady byly nastaveny u služeb, které jsou pro rok 2015 zařazeny do sítě služeb, tzn., že jsou
uvedeny v Příloze č. 1 nebo č. 2 Akčního plánu.
V roce 2015 je předpokládán rozvoj služeb v celkovém objemu 31 860 tisíc Kč, což předpokládá
1,77 % z celkového objemu nákladů na sociální služby zařazené do sítě služeb v roce 2015.

ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Objem jednotlivých zdrojů financování byl nastaven dle stejných procentuálních podílů jako pro rok
2014. Výjimku tvoří tři typy sociálních služeb, které byly v roce 2014 financovány z individuálního
projektu na služby sociální prevence. V roce 2015 bude již tento zdroj financování ukončen a bude
nahrazen z převážné části dotací ze státního rozpočtu, jelikož z něho byly financovány služby sociální
prevence, které jsou poskytovány bezplatně.
Celkový předpokládaný objem jednotlivých zdrojů financování v roce 2015 je uveden v Tabulce č. 2.

2.4.3. Roky 2016 – 2017
Vzhledem k tomu, že finanční výhled jde nad rámec období platnosti Střednědobého plánu, byla
pro roky 2016 a 2017 zachována již schválená strategie stanovená do roku 2015, která počítá
s meziročním nárůstem nákladů ve výši 3 %, který zohledňuje 2 % inflaci a 1 % předpokládané
rozvojové aktivity. Vzhledem k tomu, že bude připravován nový Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb ve Zlínském kraji na další období, předpokládá se, že bude průběžně docházet ke změnám
reagujícím na aktuální situaci. V Tabulce č. 2 jsou uvedeny náklady a zdroje financování pouze na sociální
služby zařazené do sítě sociálních služeb ve Zlínském kraji.
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Tabulka č. 2: Aktualizovaný výhled financování sociálních služeb v letech 2014 – 2017 zařazených do sítě
sociálních služeb ve Zlínském kraji (v tis. Kč)

Zdroj financování

Skutečnost

Předpoklad

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

446 791

491 633

467 366

521 987

590 967

610 233

628 540

Zlínský kraj

13 027

17 621

23 901

26 374

28 911

25 171

25 926

Obec

65 338

67 949

64 738

67 113

77 015

79 526

81 912

Individuální projekt

113 230

14 707

42 930

55 424

0

0

0

Uživatelé

874 719

879 744

898 763

928 660

959 134

FZP

88 997

75 689

69 455

75 021

77 119

79 633

82 022

Ostatní zdroje*

81 187

79 713

87 599

62 686

66 425

68 590

70 648

7 427

6 796

3 570

0

0

0

0

MPSV

Ztráta

990 402 1 020 114

Zdroje celkem

1 683 289 1 627 056 1 654 752 1 737 265 1 799 571 1 853 555 1 909 162

Náklady celkem

1 690 716 1 633 852 1 658 322 1 737 265 1 799 571 1 853 555 1 909 162

Z toho: rozvojové aktivity

x

Meziroční změna nákladů

x

3 981
- 3,36 %

31 328
1,50 %

21 586
4,76 %

31 860
3,59 %

17 996
3,00 %

18 536
3,00 %

Zdroj: KISSOS, vlastní výpočty
* Ostatní zdroje zahrnují dary, finanční dary od obcí, dotace z ostatních krajů, Evropské zdroje, výnosy z Nadací a nadačních
fondů, Úřadů práce, Úřadu vlády, ostatních ministerstev, zisky z let minulých apod.

Do služeb pro rok 2014 i 2015 jsou zahrnuty služby, které existují ke dni 18. 4. 2014. Je možné,
že po schválení Akčního plánu a tudíž nezařazení daných služeb do sítě, mohou některé z nich ukončit
poskytování, a to zejména z důvodu jejich nepodpoření ze státního rozpočtu.

2.5. Shrnutí – srovnání aktualizovaného finančního výhledu
s výhledem

schváleným

v rámci

střednědobého

plánu,

popř. Akčního plánu pro rok 2014
Celý Střednědobý plán je formou akčních plánů každoročně aktualizován a vyhodnocován. Součástí
této aktualizace a vyhodnocení je tak i část týkající se financování sociálních služeb. Srovnáme-li
výhled financování schválený v rámci Střednědobého plánu a aktualizovaný výhled financování
předkládaný v rámci tohoto Akčního plánu, je zřejmé, že náklady na poskytování sociálních služeb
ve Zlínském kraji nerostou takovým tempem, jak Střednědobý plán předpokládal.
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Finanční výhled Střednědobého plánu počítal s tím, že do roku 2014 vzrostou náklady na poskytování
sociálních služeb o 149 015 tisíc Kč. Nyní po průběžných aktualizacích je předpokládáno, že náklady
do konce roku 2014 vzrostou o 46 549 tisíc Kč.
Finanční výhled pro rok 2015 stanovený až v Akčním plánu pro rok 2014, byl aktualizovaný v Akčním
plánu pro rok 2015 a počítá s poklesem nákladů na sociální služby ve výši 36 320 tisíc Kč oproti
původně stanoveným nákladům pro rok 2015.
Závěrem je třeba kladně hodnotit skutečnost, že se daří náklady na poskytování služeb udržovat
v přiměřeném rozsahu a také průběžně reagovat na nově vznikající potřeby, které jsou pokrývány
novými službami. Vznik těchto služeb je umožněn zejména díky zrušení některých služeb stávajících
a nevyhovujících nastaveným parametrům sítě sociálních služeb Zlínského kraje. Tento trend by bylo
vhodné udržet i nadále tak, aby celkové náklady na zajištění sítě sociálních služeb nepřekročily
plánovaný finanční objem.
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3. Síť sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015
Síť sociálních služeb Zlínského kraje tvoří registrované sociální služby a rozvojové záměry, které jsou
vyhodnoceny jako potřebné, efektivní, kvalitní a mohou být proto podporovány dotačními prostředky
MPSV ČR a Zlínského kraje, případně jsou financovány v rámci projektů realizovaných Zlínským
krajem.
Samotné vymezení sítě sociálních služeb představuje jeden ze základních stavebních kamenů
pro nastavení i uskutečnění dalšího postupu při plnění priorit Střednědobého plánu, a to zejména
vytvoření stabilního víceletého systému financování sociálních služeb při zohlednění jejich kvality.
Síť sociálních služeb (dále jen síť) je popsána a definována vždy v rámci ročních akčních plánů rozvoje
sociálních služeb.
Zařazování jednotlivých sociálních služeb do sítě probíhá v souladu s principy:



transparentnosti rozhodování
plánování v souladu s finančními možnostmi

Kapitola číslo 3 představuje tvorbu sítě a model hodnocení sociálních služeb dle nastavených
parametrů sítě sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015. Charakterizuje jednotlivé kategorie
sociálních služeb a zařazování služeb do těchto kategorií. V dokumentu jsou popsány aktualizace
a změny, ke kterým došlo ve srovnání s předcházejícím plánem.

3.1. Systém hodnocení sociálních služeb dle parametrů sítě
sociálních služeb Zlínského kraje
Ve Střednědobém plánu se v kapitole 4.1 Vize, cíle, strategie pro naplnění vize a cílů do roku 2020,
hovoří o vizi sociálních služeb ve Zlínském kraji. Měly by to být služby kvalitní, dostupné a efektivní,
které jsou hodnoceny z hlediska ekonomického, územního, kapacitního a kvalitativního. Tato vize
se prolíná do tvorby jednotlivých akčních plánů. Ve druhém prováděcím dokumentu Střednědobého
plánu byl vytvořen systém parametrů sítě sociálních služeb ve Zlínském kraji. Systém parametrů
se stal součástí aplikovaného systému hodnocení sociálních služeb v kraji a hlavním východiskem
pro následné definování sítě sociálních služeb.
V rámci tvorby Akčního plánu pro rok 2015 byly sociální služby hodnoceny dle nastavených
parametrů sítě sociálních služeb (viz Obrázek č. 3)6.

6

Pro Akční plán na rok 2015 byly sociální služby azylové domy určené pro ženy a matky s dětmi hodnoceny
v rámci parametrů sítě sociálních služeb dle ukazatele bytová jednotka/bytoden. Pro další plán bude tento
ukazatel změněn na lůžko.
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Parametry jsou souhrnem měřítek a požadavků, které musí konkrétní poskytovaná sociální služba
naplňovat, aby byla zařazena do sítě sociálních služeb a následně mohla být podporována dotačními
prostředky státního rozpočtu a rozpočtu Zlínského kraje.
V rámci systému existují tři základní parametry: parametr efektivity, parametr dostupnosti
a potřebnosti a parametr předpokladů kvality. Hodnocení konkrétní služby může být dále doplněno
o dodatečný nepovinný parametr specifik služby. Každý z parametrů je tvořen ukazateli, v rámci
jednoho parametru může být nastaveno více ukazatelů.
Dále jsou pro každý druh sociální služby v rámci dané cílové skupiny nastaveny individuální ukazatele
včetně minimálních nebo maximálních hodnot, které musí služba v daném ukazateli splnit.
Každý ukazatel v rámci parametru má svoji váhu. Součet vah za všechny ukazatele činí 100 %.

3.1.1. Povinnosti poskytovatelů v rámci hodnocení sociálních služeb dle parametrů
sítě sociálních služeb Zlínského kraje
Data pro účely hodnocení sociálních služeb dle nastavených parametrů sítě sociálních služeb jsou
získávána prostřednictvím webové aplikace KISSOS. Poskytovatel sociální služby, který má zájem
na tom, aby byla služba hodnocena a následně mohla být zařazena do sítě sociálních služeb,
je povinen:


vyplnit pravdivě a úplně data do této aplikace v požadovaném rozsahu, termínu a za dané
období



akceptovat kontrolu ze strany Zlínského kraje zaměřenou na data vykázaná do aplikace
KISSOS a prokázat jejich správnost a úplnost



poskytnout souhlas s tím, že data z aplikace KISSOS bude moci Zlínský kraj dále postoupit
obcím s rozšířenou působností, na jejichž území má služba působnost; tato data mohou obce
s rozšířenou působností poskytnout dalším obcím na svém území

V případě nesplnění stanovených povinností, zejména zjištění záměrného významného zkreslení
údajů pro hodnocení služby, se poskytovatel vystavuje riziku nezařazení služby do sítě sociálních
služeb ve Zlínském kraji pro následující období.
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Obrázek č. 3: Přehled vydefinovaných parametrů sítě sociálních služeb

Základní parametry

Ukazatele parametru
efektivity – 30 %

Náklady
na lůžko

Ukazatele parametru
dostupnosti
a potřebnosti – 45 %
Finanční podpora
služby
od obce, zřizovatele
(obec, kraj) nebo IP

Ukazatele parametru
předpokladů kvality – 25 %
Počet intervencí
na lůžko nebo na průměrný
přepočtený úvazek
v přímé péči/den
Počet lůžek
na průměrný přepočtený
úvazek v přímé péči

Náklady
na průměrný
přepočtený úvazek
v přímé péči

Využití služby

% podíl hodin poskytnutých
intervencí terénní formou
z celkového počtu hodin
poskytnutých intervencí

Náklady
na vybranou
jednotku služby

Podíl uživatelů
se 3. a 4. stupněm
PnP v pobytových
službách sociální
péče

% podíl času stráveného
v přímé péči (včetně cesty)
z času stráveného v přímé
péči (včetně cesty) + času
stráveného dovozem
a donáškou jídla

Doplňující parametr
Ukazatele parametru specifik
území
cílová skupina
budova
mimořádné události
jiné

26

Parametr efektivity
Tento parametr zohledňuje ekonomické ukazatele jednotlivých služeb. V rámci parametru efektivity
jsou v závislosti na druhu sociální služby sledovány tyto ukazatele:
1. maximální náklady na lůžko – pouze u pobytových služeb
2. náklady na 1 průměrný přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči (dále jen úvazek
v přímé péči) – všechny formy poskytování
3. náklady na vybranou jednotku sociální služby (kontakt, intervenci, hodinu poskytnutých
intervencí nebo hodinu v přímé péči včetně cesty) – služby poskytované ambulantní
či terénní formou

Parametr dostupnosti a potřebnosti
V rámci tohoto parametru bylo hodnoceno, do jaké míry je potřebné, aby byla služba na daném
území zajišťována. Pro hodnocení jsou využity ukazatele:
1. Využití služby




U pobytových služeb je v rámci tohoto ukazatele sledována tzv. obložnost – procento
skutečného počtu využitých lůžkodnů z maximálního možného počtu lůžkodnů
v rámci kalendářního roku. V parametru je pak stanovena minimální akceptovatelná
hranice, pod niž % využití služby nemůže klesnout.
U ambulantních a terénních služeb je sledován počet vybraných jednotek služby
(kontaktů, hodin v přímé péči včetně cesty, hodin poskytnutých intervencí) na úvazek
v přímé péči za den, u pečovatelské služby je sledován % podíl počtu hodin v přímé
péči, včetně cesty, z celkového počtu skutečně odpracovaných hodin pracovníků
v přímé péči.

2. Finanční podpora služby od obce, zřizovatele (kraj, obec) nebo IP




Využito jako ukazatel a identifikátor toho, že obec má zájem na tom, aby služba
na jejím území fungovala. Pro hodnocení je nastavena minimální procentuální
hodnota, jaké výše má souhrn všech těchto podpor dosáhnout ve vztahu k nákladům
na službu (pro Akční plán 2015 bylo nastaveno 1 %). Zohledňovány nejsou jiné formy
podpory než finanční dotace nebo finanční dar7.
U služeb financovaných v rámci projektů kraje je v tomto ukazateli služba
automaticky hodnocena kladně, neboť v rámci projektů jsou často náklady na služby
hrazeny v 100% výši a dotace od obce je tudíž irelevantní. Potřebnost služby
je vyjádřena už skutečností jejího zahrnutí v projektu.

7

Důvodem je skutečnost, že jiné formy podpory služeb obcemi nejsou sledovány, nejsou proto k dispozici
relevantní data, na jejichž základě by bylo možné situaci vyhodnotit.
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U služeb poskytovaných příspěvkovými organizacemi kraje nebo obcí je v tomto
ukazateli zohledněno také přidělení dotace (příspěvku na provoz) z rozpočtu
kraje/obce jako zřizovatele.

3. Podíl uživatelů ve III. a IV. stupni přiznaného příspěvku na péči (v %)


V rámci parametru sledováno pouze u služeb domovy pro seniory, domovy pro osoby
se zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem (Alzheimerova choroba
a jiné typy demencí), týdenní stacionáře.

Parametr předpokladů kvality
Zohlednění kvality služby v systému hodnocení je jedním z nejnáročnějších úkolů, a to z důvodu
neexistence jednoduchého a objektivního systému – měřitelného ukazatele, který by bylo možné
aplikovat každoročně na všechny služby v kraji. Proto se předpokládá, že nastavení tohoto parametru
bude dále rozpracováváno.
Z uvedených důvodů v současnosti parametr předpokladů kvality kvantitativním způsobem hodnotí
to, jak se pracuje s uživateli jednotlivých služeb. Proto byly jako ukazatele v rámci tohoto parametru
vybrány:
1. počet intervencí na lůžko za den nebo na úvazek v přímé péči za den
2. počet lůžek na úvazek v přímé péči
3. procentuální podíl hodin poskytnutých intervencí terénní formou z celkového počtu
hodin poskytnutých intervencí (raná péče)
4. procentuální podíl času stráveného v přímé péči (včetně cesty) z času stráveného
v přímé péči (včetně cesty) + času stráveného dovozem a donáškou jídla (pečovatelská
služba)
Přestože tyto ukazatele nemohou postihnout kvalitu služby v celé její šíři, vypovídají o tom, jaké jsou
ve službě předpoklady k tomu, aby uživateli byla poskytnuta kvalitní služba, která mu pomůže
řešit jeho nepříznivé sociální situaci.
Limity pro ukazatele v rámci tohoto parametru jsou stanoveny s přihlédnutím k údajům evidovaným
v rámci systému KISSOS, nicméně rozhodující je pro jejich stanovení expertní hledisko odborníků
zapojených v rámci procesu plánování rozvoje sociálních služeb. V závislosti na charakteru
konkrétního ukazatele jsou stanovovány buď pouze maximální nebo minimální akceptovatelné limity,
nebo jak maximální, tak minimální hranice, v jejichž rámci by se měly hodnoty z jednotlivých služeb
pohybovat8.

8

V případech, kdy jsou u počtu intervencí stanovovány maximální limity, jedná se o maximum, které
je považováno za reálné uskutečňovat jako průměrnou denní hodnotu. Toto maximum není stanovováno proto,
že by bylo záměrem zpracovatele plánu dosáhnout jeho naplnění. Cílem tohoto nastavení je pouze eliminovat
hodnoty, které se jeví jako nereálné.
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Parametr specifik
Tento parametr lze v rámci celého systému považovat za doplňující, neboť již za předchozí parametry
může konkrétní hodnocená služba získat hodnocení ve výši 100 %. Protože však zvolené parametry
vyjádřené kvantitativními ukazateli nemusí postihnout velkou různorodost a specifičnost služeb,
byl do systému hodnocení doplněn také tento nepovinný parametr.
Ten umožňuje v hodnocení zohlednit skutečnost, že některé služby mohou v rámci kvantitativních
ukazatelů získat „nízké“ hodnocení, které je však odůvodněno určitými jejími specifiky. V případě,
že budou taková specifika ve službě identifikována, může služba získat další plusové body ke svému
původnímu hodnocení. V rámci hodnocení parametru specifik se hodnotí, zda poskytovatel činil
vlastní měřitelná opatření k zefektivnění, zkvalitnění, nebo k lepšímu využití služby, či její lepší
dostupnosti.
Pokud byla specifika k danému ukazateli uznána jako relevantní, má se za to, že služba splnila
nastavený ukazatel v rámci parametru. Obhajuje-li služba více ukazatelů, je postupováno stejným
způsobem. Výše přidělených plusových bodů za každý „obhájený“ ukazatel pro jednotlivý druh
sociální služby bude rovna počtu bodů, které by služba získala v rámci nastaveného procesu
hodnocení.
Poskytovatelé služeb vyplňují svá specifika do jednotného formuláře, přičemž u každého specifika je
zároveň uvedeno, na který ukazatel v rámci parametru má konkrétně vliv. Dále formulář obsahuje
vyčíslení dopadů specifik za předchozí období i měřitelný výstup zavedených opatření. Vyjádření
k dané sociální službě podávají zástupci měst nebo příslušných ORP.
V rámci všech parametrů mohou být specifika služby definována v následujících oblastech:
a)
b)
c)
d)
e)

specifika území, na němž je služba zabezpečována nebo je umístěno zařízení poskytující služby
specifika cílové skupiny uživatelů a potenciálních uživatelů služby
specifika objektu, v němž je služba poskytována
mimořádné události v průběhu roku
jiné

K objektivnímu posouzení doručených specifik sociální služby, je manažer pracovní skupiny oprávněn,
vyžádat si od poskytovatele sociální služby další podklady k projednání těchto specifik.
Pokud je odůvodnění specifik relevantní, může služba v rámci tohoto parametru získat tzv. „plusové
body“. V opačném případě není služba do podporované sítě zařazena. Její nezařazení však
neznamená zánik služby z hlediska registrace, nicméně služba nebude podpořena finanční dotací
z prostředků státního rozpočtu a z rozpočtu Zlínského kraje.
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3.2. Kategorie sítě sociálních služeb ve Zlínském kraji
Pro účely tvorby Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2015 byla síť
sociálních služeb vyhodnocena dle parametrů sítě sociálních služeb a následně aktualizována.
Konkrétní vymezení je obsaženo v Příloze č. 1, č. 2 a č. 3 tohoto dokumentu. Přílohy odráží strukturu
sítě, která je tvořena následujícími kategoriemi:

KATEGORIE A – Příloha č. 1
Sociální služby, u nichž se předpokládá finanční podpora z prostředků státního rozpočtu, rozpočtu
Zlínského kraje, případně v rámci projektů realizovaných Zlínským krajem a financovaných z externích
zdrojů. Kategorie A je každoročně aktualizována v rámci tvorby akčních plánů na další období.
Kategorie A se člení na dvě podkategorie:



A1 - služby, které na základě hodnocení parametrů sítě získaly 100 – 80 bodů
A2 - služby, které na základě hodnocení parametrů sítě získaly 79 – 55 bodů

Podkategorie A1
Do podkategorie A1 byly automaticky zařazeny služby, které na základě hodnocení tří základních
parametrů získaly 100 – 80 bodů. Tyto služby neměly možnost zasílat svá vyjádření k výsledkům
hodnocení prostřednictvím doplňujícího parametru specifik.
Do této podkategorie byly následně zařazeny také služby, které v rámci hodnocení parametrů získaly:



79 – 55 bodů. Na základě zaslaných specifik jim byly přiřazeny plusové minimálně
v takové výši, aby dolní hranice získaných bodů dosáhla alespoň 80 bodů.
54 – 10 bodů. Na základě zaslaných specifik jim byly přiřazeny plusové body
minimálně v takové výši, aby dolní hranice získaných bodů dosáhla alespoň 80 bodů.

Podkategorie A2
Do podkategorie A2 byly automaticky zařazeny služby, které na základě hodnocení tří základních
parametrů získaly 79 – 55 bodů. Tyto služby měly možnost zasílat svá vyjádření k výsledkům
hodnocení prostřednictvím doplňujícího parametru specifik. V případě, že jim byly na základě
zaslaných specifik přiřazeny plusové body minimálně v takové výši, aby dolní hranice získaných bodů
dosáhla alespoň 80 bodů, byly přeřazeny do podkategorie A1.
Do této podkategorie byly následně zařazeny také služby, které v rámci hodnocení parametrů získaly:


54 – 10 bodů. Na základě zaslaných specifik jim byly přiřazeny plusové minimálně
v takové výši, aby dolní hranice získaných bodů dosáhla alespoň 55 bodů.
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Obrázek č. 4: Hranice pro zařazování služeb do jednotlivých kategorií či podkategorií

0 - 9 bodů

• Služba není zařazena v síti, nemá možnost zdůvodnit svá specifika

10 - 54 bodů

• Služba není zařazena v síti, má možnost zdůvodnit svá specifika
• Služba má díky specifikům možnost postoupit do A2 nebo A1

55 - 79 bodů

• Služba je zařazena v síti sociálních služeb do podkategorie A2
• Služba má možnost zdůvodnit svá specifika a postoupit tak
do podkategorie A1

• Služba je zařazena v síti sociálních služeb
• Podkategorie A1

80 - 100 bodů

V rámci Akčního plánu bylo provedeno hodnocení sociálních služeb podle parametrů sítě sociálních
služeb a následné zařazení do kategorie A dle dosaženého počtu bodů. Výstupy z hodnocení včetně
počtu doručených specifik služeb jsou znázorněny v Tabulce č. 4 a č. 5.

Tabulka č. 3: Přehled vyhodnocení sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb ve Zlínském kraji
dle parametrů sítě v rámci Akčního plánu pro rok 2015 před projednáváním specifik služeb

Sumář výsledků
hodnocení
sociálních
služeb
pro AP 2015

Počet
služeb
v A1

Počet
služeb
v A2

Počet služeb
pod 55 bodů

Počet doručených
specifik A2
(55 – 79 bodů)

Počet doručených
specifik služeb
pod 55 bodů

185

98

31

25
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Tabulka č. 4: Přehled vyhodnocení sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb ve Zlínském kraji
dle parametrů sítě v rámci Akčního plánu pro rok 2015 po projednávání specifik služeb

Výsledný sumář
hodnocení
sociálních
služeb
pro AP 2015

Počet služeb
v A1

Počet služeb
v A2

Počet
nezařazených služeb

215

97

2
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KATEGORIE B – Příloha č. 2
Tuto kategorii tvoří rozvojová opatření definovaná ve Střednědobém plánu s předpokládanou
finanční podporou z prostředků státního rozpočtu, rozpočtu Zlínského kraje, případně v rámci
projektů realizovaných Zlínským krajem a financovaných z externích zdrojů. Jedná se o služby, u nichž
bylo v rámci procesu plánování rozvoje sociálních služeb vyhodnoceno, že je třeba je rozvíjet,
transformovat či zcela nově zřídit. Kategorie B je každoročně aktualizována v rámci tvorby akčních
plánů na další období. Sociální služby, které již vznikly v souladu se záměry uvedenými v této
kategorii, byly hodnoceny v rámci parametrů sítě.
V rámci tvorby Akčního plánu mohly sociální služby zařazené do kategorie A i B podat rozvojový
záměr. Jednalo se o záměry:
a) na vznik nebo rozšíření sociální služby, která je uvedena ve schváleném Akčním plánu
rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2014 v kategorii B, Přílohy č. 2, která dosud
nebyla realizována předpokládaným poskytovatelem (maximálně do výše uvedených nákladů)
b) na rozvoj sociálních služeb aktuálně zařazených v kategorii A i B – Přílohy č. 1 a č. 2, která je
uvedena ve schváleném Akčním plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok
2014. Rozvojem se rozuměla pouze transformace na jiný druh sociální služby, rozšíření formy,
územní působnosti a kapacity sociální služby, celková změna cílové skupiny sociální služby.
Tento rozvoj musel být v souladu s prioritami Střednědobého plánu. Záměr mohl být
do kategorie B zařazen pouze za podmínky, že byly k dispozici volné finanční prostředky.
Upřednostněn byl rozvoj ambulantních a terénních sociálních služeb před službami pobytovými.

KATEGORIE C – Příloha č. 3
Do této kategorie jsou zařazeny projektové záměry bez nároku na finanční podporu z prostředků
státního rozpočtu a rozpočtu Zlínského kraje.
Jedná se o druhy sociálních služeb, u nichž bylo vyhodnoceno, že jejich vznik by byl potřebný,
nicméně v rámci předpokládaného finančního výhledu Střednědobého (resp. akčního) plánu nejsou
k dispozici finanční prostředky, z nichž by mohl být hrazen provoz těchto služeb. Poskytovatel této
služby proto musí zajistit pro její provoz jiné zdroje financování.
Při aktualizaci kategorie C zpracovatel plánu oslovil předkladatele projektových záměrů zařazených
do této kategorie s žádostí o písemné sdělení, v jaké fázi je realizace těchto záměrů. Pokud
předkladatel projektového záměru zpracovateli plánu sdělil, že záměr nebude realizovat,
po projednání v pracovních skupinách a ve Zpracovatelském týmu byl projektový záměr vyřazen
z kategorie C plánu. Pokud bylo zjištěno, že na základě zařazeného projektového záměru vznikla
konkrétní sociální služba, byl k této sociální službě uveden konkrétní poskytovatel, datum zahájení
poskytování služby a identifikátor služby. Poskytovatelé uvedeni u služeb zařazených v této kategorii
mohli předložit žádost o zařazení do sítě sociálních služeb.
V rámci tvorby Akčního plánu proběhl rovněž sběr projektových záměrů zaměřených na zřízení nové
sociální služby pro kategorii C sítě sociálních služeb Zlínského kraje.
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3.3. Sociální

služby

s předpokládanou

finanční

podporou

pro rok 2015
Viz Příloha č. 1 Akčního plánu. Příloha byla aktualizována z webové aplikace KISSOS a na základě
výsledků hodnocení sociálních služeb dle parametrů sítě sociálních služeb Zlínského kraje. Uvedená
příloha zahrnuje sociální služby poskytované v době zpracování dokumentu, které po vyhodnocení
dle nastavených parametrů spadají do kategorie A.
Při tvorbě Akčního plánu došlo v Příloze č. 1 k následujícím změnám:
a) ukončení poskytování sociální služby pečovatelská služba k 31. 12. 2013 v ORP Otrokovice
b) vyřazení sociální služby odborného sociálního poradenství v ORP Rožnov pod Radhoštěm
ze sítě sociálních služeb pro rok 2015 na základě požadavku poskytovatele
c) převzetí sociálních služeb jiným poskytovatelem v ORP Zlín (sociální aktivizační služby
pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odborné sociální poradenství, tlumočnické
služby)
Do Přílohy č. 1 Akčního plánu byl nově doplněn sloupec uvádějící podporovanou kapacitu sociální
služby. U pobytových služeb se jedná o lůžka a u ambulantních a terénních služeb o přepočtený počet
pracovních úvazků v přímé péči.
Sociální služby zařazené do kategorie A (Příloha č. 1) určené osobám s Alzheimerovou chorobou
a jinými typy demencí, byly přeřazeny z cílové skupiny osob se zdravotním postižením do cílové
skupiny seniorů.

3.4. Rozvojové záměry s předpokládanou finanční podporou
pro rok 2015
Viz Příloha č. 2 Akčního plánu. Příloha byla převzata ze Střednědobého plánu, resp. Akčního plánu
pro rok 2014. Dále byla v rámci tvorby Akčního plánu aktualizována a nově doplněna o ukazatele,
které vypovídají o aktuálním stavu realizace rozvojových záměrů. U záměrů, jejichž realizace již byla
zahájena, byly doplněny konkrétní údaje o poskytovateli služby, datu jejího zahájení a kapacitě.
Služby, které vznikly na základě rozvojových opatření definovaných pro kategorii B, byly vyhodnoceny
dle nastaveného systému parametrů sítě sociálních služeb. Nově je v příloze uvedeno výsledné
zařazení sociálních služeb v rámci hodnocení sociálních služeb na základě parametrů sítě sociálních
služeb.
Do Přílohy č. 2 Akčního plánu byl rovněž nově doplněn sloupec uvádějící podporovanou kapacitu
sociální služby. U pobytových služeb se jedná o lůžka a u ambulantních a terénních služeb
o přepočtený počet pracovních úvazků v přímé péči.
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Při tvorbě Akčního plánu pro rok 2015 byly do Přílohy č. 2 – kategorie B nově zařazeny sociální služby
(tyto služby jsou v tabulce označeny zelenou barvou):
a) na základě rozvojových záměrů se jedná o služby odborné sociální poradenství v ORP
Uherské Hradiště a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi v ORP Vizovice
b) na základě žádosti o zařazení do sítě služeb odborné sociální poradenství v ORP Zlín
V rámci aktualizace Přílohy č. 2 – kategorie B Akčního plánu byly z přílohy vyřazeny záměry sociálních
služeb, u nichž předkladatel záměru oznámil, že záměr nebude realizovat. Dále byly vyřazeny záměry
sociálních služeb, u kterých předkladatel nebyl schopen zajistit jejich realizaci nejpozději ke dni
1. 1. 2015 (služby jsou v tabulce označeny přeškrtnutím).
Sociální služby zařazené do kategorie B (Příloha č. 2) určené osobám s Alzheimerovou chorobou
a jinými typy demencí, byly přeřazeny z cílové skupiny osob se zdravotním postižením do cílové
skupiny seniorů.

3.5. Projektové záměry pro rok 2015 bez finanční podpory
Viz Příloha č. 3 Akčního plánu. Příloha byla převzata ze Střednědobého plánu, resp. akčního plánu
pro rok 2014 a byla aktualizována a nově doplněna o ukazatele, které vypovídají o aktuálním stavu
realizace jednotlivých záměrů. Pro rok 2015 byl do přílohy zařazen záměr na vznik nové sociální
služby domovy se zvláštním režimem v ORP Zlín. V příloze jsou uvedeny projektové záměry
bez finanční podpory.
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4. Služby nezařazené do sítě sociálních služeb pro Akční
plán 2015
Do sítě sociálních služeb pro Akční plán 2015 nebyly zařazeny sociální služby, které v rámci
hodnocení dle parametrů obdržely:


54 – 10 bodů a na základě zaslaných specifik nebyl těmto službám přiřazen takový počet
plusových bodů, aby v celkovém součtu získaly nejméně 55 bodů a mohly tak být zařazeny
alespoň do podkategorie A2. Jednalo se o následující sociální služby:
 terénní programy v ORP Zlín
 odborné sociální poradenství v ORP Uherský Brod
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5. Rozvojová opatření systémového charakteru pro rok 2015
Rozvojová opatření, která blíže specifikují priority Zlínského kraje na plánovací období 2012 – 2015,
jsou uvedena v návrhové části Střednědobého plánu. Dělí se na dvě základní skupiny: opatření
specifikující systémové priority společné pro více cílových skupin a opatření specifikující tzv. věcné
priority v rámci čtyř cílových skupin. Opatření v rámci věcných priorit jsou pak dvojího druhu:
systémová opatření a opatření, týkající se bezprostředně sítě sociálních služeb (např. vznik nové
služby, rozšíření stávající služby).
V následující kapitole jsou uvedena ta systémová opatření, jejichž realizace se předpokládá v roce
2015, a to jak nově zahájená, tak i opatření zahájená v předchozích letech, jejichž realizace bude
pokračovat i v průběhu roku 2015.
Číslování opatření a priorit koresponduje s návrhovou částí Střednědobého plánu.

5.1. Systémová opatření společná pro více cílových skupin
Priorita 1.1.

Podpora aktivit směřujících k vytvoření stabilního víceletého systému
financování sociálních služeb při zohlednění jejich kvality

Opatření 1.1.2

Vytvoření systému víceletého financování sociálních služeb z rozpočtu
Zlínského kraje
1 podaná žádost o notifikaci dotačního programu Zlínského kraje u Evropské
komise
Vedoucí Odboru sociálních věcí KÚZK

Výstup
Odpovědnost
Předpokládané
náklady (vč. zdrojů)

Bez finančních nároků

Priorita 1.2.

Podpora větší angažovanosti územních samosprávných celků v aktivitách
zacílených na oblast sociálních služeb

Opatření 1.2.2

Podpora realizace stáží a pracovních návštěv úředníků samospráv
v organizacích poskytujících sociální služby
20 realizovaných pracovních návštěv
Vedoucí Odboru sociálních věcí KÚZK

Výstup
Odpovědnost
Předpokládané
náklady (vč. zdrojů)

Bez finančních nároků

Priorita 1.3.

Podpora procesů plánování, zvyšování kvality a odbornosti sociálních
služeb a zlepšování informovanosti o sociálních službách

Opatření 1.3.2

Podpora pravidelného setkávání koordinátorů komunitního plánování
obcí/mikroregionů
1 setkání koordinátorů
Vedoucí Odboru sociálních věcí KÚZK

Výstup
Odpovědnost
Předpokládané
náklady (vč. zdrojů)

Bez finančních nároků
36

Priorita 1.3.

Podpora procesů plánování, zvyšování kvality a odbornosti sociálních
služeb a zlepšování informovanosti o sociálních službách

Opatření 1.3.4

Pravidelná setkávání poskytovatelů sociálních služeb ve Zlínském kraji

Výstup
Odpovědnost
Předpokládané
náklady (vč. zdrojů)
Opatření 1.3.5

2 realizovaná setkání
Vedoucí Odboru sociálních věcí KÚZK

Výstup
Odpovědnost
Předpokládané
náklady (vč. zdrojů)
Opatření 1.3.6
Výstup
Odpovědnost
Předpokládané
náklady (vč. zdrojů)
Priorita 1.4.

Opatření 1.4.2
Výstup
Odpovědnost
Předpokládané
náklady (vč. zdrojů)
Priorita 1.7.

Opatření 1.7.1

15 000 Kč (rozpočet Zlínského kraje)
Pravidelné aktualizace a vyhodnocování střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb kraje
1 akční plán na rok 2015
Vedoucí Odboru sociálních věcí KÚZK
90 000 Kč (rozpočet Zlínského kraje)
Zpracování střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro následující
plánovací období
1 analýza sociálních služeb ve Zlínském kraji
Vedoucí Odboru sociálních věcí KÚZK
120 000 Kč (rozpočet Zlínského kraje)
Vytvoření systému návaznosti a dostupnosti jednotlivých sociálních služeb
na základě stanovených kritérií a podpora stávajících sociálních služeb,
které byly dle těchto kritérií vyhodnoceny jako vhodné k podpoře
Finanční podpora poskytování sociálních služeb na základě stanovených
parametrů sítě sociálních služeb
1 dotační řízení z rozpočtu Zlínského kraje pro poskytovatele sociálních
služeb/rok
Vedoucí Odboru sociálních věcí KÚZK
28 911 000 Kč (rozpočet Zlínského kraje)
Zvyšování kvality života osob v nepříznivé sociální situaci podporou
pečujících a blízkých osob, dobrovolnictví a projektů zaměřených
na odstraňování bariér
Podpora projektů zaměřených na dobrovolnictví v sociálních službách

Výstup
Odpovědnost
Předpokládané
náklady (vč. zdrojů)
Opatření 1.7.2

1 realizované dotační řízení
Vedoucí oddělení neziskového sektoru Odboru Kancelář hejtmana KÚZK

Výstup
Odpovědnost
Předpokládané
náklady (vč. zdrojů)

1 projekt podpořený ze Sociálního fondu Zlínského kraje
Vedoucí Odboru sociálních věcí KÚZK

350 000 Kč (rozpočet Zlínského kraje)
Podpora aktivit zaměřených na vzdělávání pečujících osob

100 000 Kč

37

5.2. Opatření pro cílovou skupinu „senioři“
Priorita 2.3.

Opatření 2.3.2
Výstup
Odpovědnost
Předpokládané
náklady (vč. zdrojů)

Podpora humanizace pobytových služeb pro seniory směrem ke zvyšování
kvality poskytování sociálních služeb a transformace na služby lépe
odpovídající potřebám uživatelů
Zavedení pravidelných prezentací kazuistik uživatelů sociálních služeb
na poradách sociálních pracovníků příspěvkových organizací Zlínského kraje
1 prezentovaná kazuistika uživatelů
Vedoucí Odboru sociálních věcí KÚZK
Bez finančních nároků

5.3. Opatření pro cílovou skupinu „osoby se zdravotním postižením“
Priorita 3.3.

Podpora vzniku a rozšíření komplexu služeb pro osoby s chronickým
duševním onemocněním včetně osob s poruchou autistického spektra

Opatření 3.3.3

Zmapování počtu a potřeb osob s poruchami chování v kombinaci
se zdravotním postižením významně narušujícími soužití ve skupině
1 analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v domovech pro osoby se
zdravotním postižením zřizovaných Zlínským krajem (viz také opatření 3.5.1)
a 3.6.1) Odboru sociálních věcí KÚZK
Vedoucí

Výstup
Odpovědnost
Předpokládané
náklady (vč. zdrojů)

Náklady budou hrazeny v rámci projektu připravovaného do výzvy A9 OP LZZ

Priorita 3.5.

Podpora vzniku a rozšíření komplexu služeb pro osoby s chronickým
duševním onemocněním včetně osob s poruchou autistického spektra

Opatření 3.5.1

Ustavení pracovní skupiny systematicky se zabývající kategorizací,
kvantifikací a zjištěním potřeb cílové skupiny osob se zdravotním postižením
1 analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v domovech pro osoby
se zdravotním postižením zřizovaných Zlínským krajem (viz také opatření
3.3.3 a 3.6.1)
Vedoucí Odboru sociálních věcí KÚZK

Výstup
Odpovědnost
Předpokládané
náklady (vč. zdrojů)
Priorita 3.6.

Opatření 3.6.1
Výstup
Odpovědnost
Předpokládané
náklady (vč. zdrojů)

Náklady budou hrazeny v rámci projektu připravovaného do výzvy A9 OP LZZ
Podpora humanizace pobytových služeb pro osoby se zdravotním
postižením směrem ke zvyšování kvality poskytování sociálních služeb
a transformace na služby lépe odpovídající potřebám uživatelů
Podpora humanizace pobytových služeb (vč. odstraňování a nevytváření
nových bariér)
1 analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v domovech pro osoby se
zdravotním postižením zřizovaných Zlínským krajem (viz také opatření 3.3.3)
Vedoucí Odboru sociálních věcí KÚZK
Náklady budou hrazeny v rámci projektu připravovaného do výzvy A9 OP LZZ
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Priorita 3.7.

Opatření 3.7.1
Výstup
Odpovědnost
Předpokládané
náklady (vč. zdrojů)

Podpora odborného sociálního poradenství poskytovaného terénní
formou pro specifické podskupiny (např. osoby s poruchou autistického
spektra, osoby s tělesným postižením)
Zmapování profilace a možností stávajících poraden působících na území
Zlínského kraje
1 analýza činností odborného sociálního poradenství
Vedoucí Odboru sociálních věcí KÚZK
Bez finančních nároků

5.4. Opatření pro cílovou skupinu „rodiny s dětmi“
Priorita 4.4.

Zvýšit dostupnost služeb intervenčního centra poskytovaných terénní
formou a zmapovat potřebu zřízení pobytové formy intervenčního centra

Opatření 4.4.1

Zmapování potřebnosti služby intervenčního centra poskytovaného
pobytovou formou
1 zpracovaný dokument mapující potřebnost služby intervenčního centra
poskytovaného pobytovou formou
Vedoucí Odboru sociálních věcí KÚZK

Výstup
Odpovědnost
Předpokládané
náklady (vč. zdrojů)

Bez finančních nároků

5.5. Opatření pro cílovou skupinu „osoby ohrožené sociálním
vyloučením“
Priorita 5.3.

Opatření 5.3.1
Výstup
Odpovědnost
Předpokládané
náklady (vč. zdrojů)
Priorita 5.4.
Opatření 5.4.2
Výstup
Odpovědnost
Předpokládané
náklady (vč. zdrojů)

Podpora vzniku a rozšíření aktivit a služeb zajišťujících následnou péči
pro osoby závislé na návykových látkách opouštějící léčbu nebo
terapeutické komunity
Zmapování a prezentace možností stávajících služeb zajišťující následnou
péči (nejen ve smyslu sociální služby)
1 zpracovaný dokument mapující stávající situaci v oblasti služeb následné péče
Vedoucí oddělení neziskového sektoru Odboru Kancelář hejtmana
Bez finančních nároků
Podpora aktivit směřujících ke zjištění relevantních údajů o velikosti
a struktuře cílové skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením
Provedení průzkumu o velikosti a struktuře jednotlivých podskupin cílové
skupiny
1 zpracovaná metodika sběru a vyhodnocení dat,
1 závěrečná zpráva o výsledku průzkumu, včetně přehledu počtu osob
v rámci jednotlivých
podskupin
Vedoucí
Odboru sociálních
věcí KÚZK
300 000 Kč (rozpočet Zlínského kraje)
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Závěr
Tento dokument seznamuje s Akčním plánem rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji
pro rok 2015. Jedná se o čtvrtý prováděcí dokument Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
ve Zlínském kraji pro období 2012 – 2015. Akční plán naplňuje schválenou strategii pro konkretizaci
a aktualizaci Střednědobého plánu (viz kapitola 5 jeho obecné části). V rámci tvorby Akčního plánu
bylo provedeno již třetí vyhodnocení sítě sociálních služeb ve Zlínském kraji, a to podle individuálně
nastavených parametrů u jednotlivých typů sociálních služeb. Na základě hodnocení došlo
k vydefinování sítě sociálních služeb pro rok 2015. Díky zpětné vazbě a vzájemné spolupráci mezi
poskytovateli i zástupci obcí došlo k nezbytné aktualizaci podoby Střednědobého plánu. Byla
formulována opatření na následující období a aktualizován finanční výhled na období 2012 – 2015.
Pro realizaci stanovených opatření a provedení dalších aktivit Střednědobého plánu je jako prioritní
i nadále vnímána spolupráce, komunikace se zástupci obcí, poskytovateli sociálních služeb, s dalšími
odborníky a také s osobami, kterým jsou sociální služby určeny. V kontinuitě na zmíněné priority
se jeví jako potřebné nastavení opatření pro zformování územního modelu sítě sociálních služeb
s cílem stabilizovat a rozvíjet efektivní, kvalitní a dostupnou síť sociálních služeb ve Zlínském kraji.
Neméně důležitým úkolem je nastavení stabilního financování sociálních služeb, a to zejména
vzhledem k aktuální finanční situaci v oblasti sociálních služeb. Cílem by mělo být vytvoření
dlouhodobého, efektivního a stálého systému zabezpečení finančních prostředků garantované
státem prostřednictvím jednotlivých krajů.
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Seznam použitých zkratek
DZR

Domov se zvláštním režimem

FZP

Fondy zdravotních pojišťoven

IP

Individuální projekt Poskytování služeb sociální prevence ve Zlínském kraji

KISSOS

Krajský informační systém sociálních služeb (aplikace)

KÚZK

Krajský úřad Zlínského kraje

MPSV ČR

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

ORP

Obec s rozšířenou působností

PnP

Příspěvek na péči

PS

Pracovní skupina

SPOD

Sociálně právní ochrana dětí

ZK

Zlínský kraj
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