
 předkládáme Vám newsletter projektu „Podpora procesů v 

sociálních službách“, ve kterém se s Vámi chceme podělit o nové 

informace ve všech 12 aktivitách projektu za období červenec - 

září 2012.  1. číslo  Vás komplexně seznámilo s celým projektem, 

jeho zaměřením a cíli dílčích aktivit.  Počínaje tímto  číslem Vás 

budeme čtvrtletně  informovat o aktuálním dění v jednotlivých 

aktivitách projektu.  

Vážení zájemci o problematiku 

sociálních služeb,  
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Aktivita 2 – Identifikace a vyhodnocování problematických 

sociálních jevů a vlivu sociálních služeb na řešení těchto jevů 

Aktivita 1 – Česká a evropská legislativní úprava v  systému 

sociálních služeb, včetně jejich financování, v  kontextu 

směřování služeb v  obecném zájmu  

Po proběhlém semináři dne 29.6.12 bylo rozhodnuto, že bude nutné pro 

zvýšení právní jistoty všech účastníků budoucích procesů síťování 

sociálních služeb a financování této sítě nutné připravit tzv. impact 

assessement – tj. „Posouzení dopadu nové legislativy EU v oblasti veřejné 

podpory službám obecného hospodářského zájmu na pravidla financování 

sociálních služeb v České republice“. Zpracování této analýzy bude 

uloženo externímu dodavateli MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o. 

spolu s MT Legal s.r.o., advokátní kancelář.  

Identifikace sociálních jevů 

Hotové výstupy aktivity: - Katalog sociálních jevů 

                                       - Soubor Jevů do Karty služby 

                                       - Soubor cílových skupin do karty služby 

                                       - Mapa zdrojů dat (momentálně prochází                                                                         

oponentním řízením) 

Katalog sociálních jevů, který sloužil k vytvoření Souboru jevů do Karty 

služby, je umístěn spolu s katalogy činností a potřeb na stránkách projektu 

pod tímto odkazem: http://www.mpsv.cz/cs/9761.  

Aktivita 3 – Definice potřeb vyplývající z identifikovaných 

sociálních jevů a zdroje pro jejich řešení 

Potřeby 

Hotové výstupy dílčí aktivity: - Katalog Potřeb a kompetencí 

                                               - Soubor Potřeb do Karty služby 

Činnosti obecně 

Hotové výstupy dílčí aktivity: - Katalog činností sociálních služeb 

                                               - Soubor činností do Karty služby  

http://www.mpsv.cz/cs/9761
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Činnosti a jejich náročnost dle pracovníka a uživatele 
 
Během uplynulého čtvrtletí byly zpracovány souhrnné tabulky návrhů 
náročnosti podle služeb a jejich analýza.  
Souhrnné tabulky návrhů náročnosti podle služeb a jejich analýza  
budou využity jako podklad pro zpracování úkolu  A3 -  Výkony. 
 
Kapacity 
Práce se zabývá problematikou definování kapacity, návrhem jednotek 
kapacity pro skupiny služeb, objasněním souvislostí mezi kapacitou 
služby a personálním obsazením, dále uvádí modelové příklady 
personálních kapacit pro hlavní skupiny služeb.  
Hotové výstupy dílčí aktivity: - Definice kapacitní jednotky 
 
                                               - Metodika stanovení Kapacitní jednotky a 

Personální kapacity služby 
 
                                               - Manuál pro stanovení Personální 

kapacity a personálního obsazení 
služby 

12. 9. 2012 proběhla koncepční porada odboru 22 k problematice 
ukazatelů Kapacity. Předpokládá se další 
projednávání a diskuse. 
 
 
Ekonomika  
Expertní skupina VŠE 
4. 7. – 7. 9. 2012  
probíhala I. etapa zpracování 
samostatného úkolu – Návrh Kalkulačního 
vzorce metodou kalkulace nákladů (všech 
vstupů). 
Díky práci expertů došlo k vytvoření 
„Vzorce“ s proměnnými parametry. Po 
dosazení konkrétních hodnot parametrů 
vzorec „spočítá“ cenu služby respektive 
cenu služby poskytované konkrétním 
zázemím sociálních služeb. 
Závazné nastavení hodnot všech 
parametrů (především normativu 
personálního obsazení) bude součástí 
implementační fáze projektu. 
 
24. 9. 2012 experti VŠE prezentovali výsledky své práce. Nyní probíhá 
reflexe dodaných výstupů a jednání nad dalším postupem při jejich 
testování. A následně nad vytvořením a schválením normativů 
(standardu) parametrů do vzorce.   
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Aktivita 4 – „Karty“ sociálních služeb 

Expertní skupiny UZS 
Probíhalo zpracování samostatného úkolu – Studie ceny služeb.  Studie 
se zabývá analýzou konkrétních dat shromážděných od poskytovatelů 
v krajském městě. 
24. 9. 2012 byla práce odevzdána. Dne 1. 10. 2012 se uskutečnila 
prezentace výstupu jeho autory. Následně bude probíhat reflexe 
dodaných výstupů a jednání o možném využití metody pro další práci na 
téma ceny služby.  
 
Analýza existujících systémů pro sledování výkonů a efektivity 
služeb 
Dne 27.9.2012 proběhlo organizační setkání zadavatele (MPSV), 
dodavatele (INESAN)  – byl projednán konkrétní požadovaný obsah 
analýzy a časový harmonogram 

Příprava Karty služeb 

Expertní skupina „Karta služby“ ve složení vedoucí aktivity Ing. 

Michaela Wicky, Mgr. Petr Mach (za MPSV), Ing. Kateřina Vožická 

(vybraný expert IT) zahájila práci. 

14. 8. 2012 proběhla pracovní porada, diskuse nad základními funkcemi 

Karty služeb a její strukturou. Michaela Wicky předala MPSV připravené 

podklady (Soubory dat do Karty služeb). 

15. 8. 2012 se uskutečnila pracovní porada aktivit 2, 3, 4, 5 a 6, jedním 

z témat byly otázky spojené s Kartou služeb jakožto nástrojem řízení 

systému sociálních služeb. 

 

Aktivita 5 - Plánování dostupnosti sociálních služeb a efektivní distri-

buce finančních prostředků a jejich zajištění 

6. 8. a 13. 8. 2012 proběhly společné schůzky s vítězem výběrového 

řízení na dodavatele metodiky síťování – společností G-I projekt, o.p.s. 

jejichž předmětem bylo ujednání dalšího  způsobu spolupráce na 

dopracování  metodiky síťování soc. sl. 

V rámci realizace KA5 dochází i k dílčímu zapojení experta pro právní 

návaznost a provázanost procesu síťování. Návazně takto bude 

doplněn proces veřejného zadávání, ekonomické stránky 

poskytovaných služeb, sociální šetření, atd. – výstupy z ostatních aktivit 

projektu. 

Dne 8. 8. a 17. 8. 2012 došlo k jednáním s vazbou na aktivitu č. 1. Na 



Stránka 5 Číslo 2 

uvedených jednáních bylo konstatováno, že vznikající materiál od 

společnosti G-I projekt, o.p.s. bude vymezovat a popisovat přesný 

postup procesu síťování služeb založených na procesech komunitního 

plánování s vazbou na prováděcí předpis k §101.  

27. 8. 2012 proběhla prezentace návrhu metodiky síťování společností 

G-I projekt o.p.s. na Předsednictvu monitorovací skupiny projektu 

7. 9. 2012 byla následně předložena komentovaná verze metodiky 

síťování.  

Dne 25. 9. 2012 se uskutečnilo koncepční porada, na které byly 

prezentovány dosavadní  výstupy z činnosti společnosti G-I projekt, 

o.p.s. Dále byl stanoven harmonogram činností na následující období 

Během sledovaného období proběhlo i ustanovení pracovní skupiny ke 

vzniku „Priorit rozvoje sociálních služeb“. 

28. června 2012 se uskutečnilo první setkání této pracovní skupiny. 

Aktivita 6 - Systém finanční podpory poskytování sociálních slu-

žeb v ČR  

Na základě materiálu „Profily komponent financování soc. služeb, nebo 

potřeb jejich uživatelů“ byl vytvořen dokument „Varianty financování“, 

ke kterému bude dopracován souhrnný komentář. 

Pokračování procesu propojení a využití výstupů z aktivit 2,3,4 a 

aktivitou č. 5. V návaznosti na vypracované varianty financování 

sociálních služeb a na připravovaný §101a zákona o sociálních 

službách bude jako pilotní projekt realizována tzv. varianta 

parametrická. V rámci pilotní aplikace budou využity výstupy z aktivity 

3, 4 a zahájena příprava metodických návodů na provádění §101a. 

Návazně budou využity poznatky z aktivity č. 5 včetně metodiky pro 

síťování a metodiky finančního plánování.  
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Aktivita 8 - Strukturní změny v systému sociálních služeb, podpora 

procesů legislativních změn a metodické činnosti MPSV 

11. 7. 2012 se uskutečnila koncepční porada k registračním podmínkám. 

Byl proveden průzkum trhu na lektora semináře „ Nový občanský zákoník 

a jeho dopad na sociální služby“. Seminář se uskuteční 30.10.2012.  

Ve dnech 6. – 7. 9. 2012 se uskutečnila interní koncepční porada odboru 

82 a 22 (témata: Návrh tematických cílů prioritní osy sociální integrace a 

boj s chudobou budoucího ESF 2014 – 2020, Nové možnosti a požadavky 

na registr a výkaznictví sociálních služeb + návrhy legislativních úprav, 

Příprava a projednání legislativních úprav ve vztahu k LTC, Další vývoj 

deinstitucionalizace a transformace sociálních služeb v ČR).  

12. 7. 2012 obdrželo MPSV od Odborového svazu zdravotnictví a 

sociální péče ČR žádost o odstoupení od projektu.  

16. 7. 2012 proběhlo jednání s partnery projektu ve věci ukončení  

partnerství v projektu, téhož dne ukončily partnerství v projektu na 

vlastní žádost Asociace krajů ČR a Odborový svaz zdravotnictví a 

sociální péče ČR. 

27. 8. 2012 na jednání Předsednictva monitorovací skupiny došlo 

k podpisu dohody o spolupráci se Svazem měst a obcí ČR, který se 

tímto stal novým partnerem projektu „Podpora procesu v sociálních 

službách“. 

Aktivita 10 - Řízení realizace individuálního projektu 

Aktivita 7 - Technická podpora sledovaných jevů a jejich finančních 

prostředků  

25. 6. a 25. 7. 2012 se uskutečnily koncepční porady k datovým pumpám 
a GIS mapám. 

2. 8. 2012 proběhla prezentace systému GIS a výstupu z KA 02 na kon-

cepční poradě. vedení MPSV. 

Po vyhotovení Karty služeb bude ve spolupráci s Ing. Kateřinou Vožickou 

vytvořena zadávací dokumentace na dodavatele pro software Karty  soc. 

služeb. 
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Aktivita 11 - Publicita a osvěta 

17. 7. 2012 došlo k předběžnému oznámení veřejné zakázky „Publicita 

a mediální kampaň projektu Podpora procesů v sociálních službách“. 

4. 9. 2012 došlo k vyhlášení veřejné zakázky „Publicita a mediální 

kampaň projektu Podpora procesů v sociálních službách“, která by 

měla zajistit dodavatele PR a mediálních služeb projektu (http://

vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/355965). Nabídky je 

možné zasílat do 23. 10. 2012.  

Aktivita 12 - Identifikace a vyhodnocení jevů a potřeb na sociálně 

zdravotním pomezí s cílem nastavit 

20. 8. 2012 proběhla koncepční porada 

na téma „ Poskytování zdravotních slu-

žeb v sociálních službách“.  

 

Materiál  „Hodnocení péče a podpory“ 

byl podroben dvěma oponentním posud-

kům, které  obsahovaly srovnání s hod-

notícím nástrojem Posuzování nezbytné 

míry potřeb ( IP MPSV Transformace). 

 

Výstup „Návrh systémového 

řešení financování LTC“. Bu-

de předán k oponentuře. 

 

24. 8. 2012 se uskutečnila 

koncepční porada k novelám 

ve vztahu k LTC 

  

http://vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/355965
http://vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/355965


Ministerstvo práce a 

sociálních věcí ČR 

        Jsme na webu! 

http://www.mpsv.cz/cs/9749  

V případě  jakýchkoliv dotazů se obraťte na 

kontakt uvedený níže.  

Jiří Nesrsta 

PR pracovník projektu  

Adresa:  
Na Poříčním právu 1/376 
128 01 Praha 2  

 

Telefon: (+420) 221 923 987 

http://www.mpsv.cz/cs/9749

