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Problematické sociální jevy a vliv 

sociálních služeb na jejich řešení (A2) 

• Mapování sociálních jevů vedoucích k sociálnímu 

vyloučení 

 

• Jejich proměna v čase způsobuje nové způsoby řešení 

 

• Sledování jevů, proměny a zařazování do kontextu 

společenské objednávky po sociálních sluţbách v 

časové řadě umoţňuje zadavatelům sociálních sluţeb a 

poskytovatelům: 
– Analyzovat sociální situaci v území 

– S jistou mírou interpretačního rizika zjišťovat efektivitu soc. služeb 

 



Problematické sociální jevy a vliv 

sociálních služeb na jejich řešení (A2) – 

aktuální vývoj 
 

• analýza výstupů skupin odborníků z praxe 

(jádro+hnízdo) 

 

• datová základna pak bude analyzovaná 

v programu ArcGIS (programu pracujícím na 

základě mapové vizualizace). 

 



Problematické sociální jevy a vliv 

sociálních služeb na jejich řešení (A2) 

• Limity určení efektivnosti sociálních sluţeb: 
– rovinu statistická – tzv. validitu a reliabilitu dat.  

– rovina mapové vizualizace, (můţe být zkreslující).  

• Součástí zakázky jako ošetření rizik - školení příslušných 

krajských/obecních pracovníků, kteří budou 

s programem ArcGIS pracovat.  

• Poslední rizikovým aspektem je zhodnocení kulturně-

historického hlediska regionů České republiky 

(nedostatečné vnímání regionálních specifik vychylující 

numerické hodnoty - a následné interpretace). 

 



„Karty sociálních služeb“ (A4) 

• „Karta sociální sluţby“ a moţné vyuţití v tématu 

efektivity soc. sluţeb: 

– registrace poskytovatelů sociálních sluţeb 

– vykazování dat o poskytovaných sociálních sluţbách 

– plánování rozvoje sociálních sluţeb i v návaznosti na 

další aktivitu projektu 

• Zefektivnění – dominantní je akce tzv. „trsů“ sluţeb –  
– Cílem je pak důraz na potřeby člověka a ne na „rozškatulkování“ do 

druhů sluţeb. 

 



„Karty sociálních služeb“ (A4) 

• Karta – jednotlivé durhy sluţeb a vyuţití pro efektivitu 

• z pohledu:           

– obsahu, tj. činností, potřeb společnosti nebo jedince, na které 

budou reagovat 

– personálního zabezpečení 

– nákladovosti sociální sluţby 

– kapacitní jednotky 

• a další fce:  

– podporu pro systém vykazování, který by měl ukazovat na příslušných 

indikátorech efektivitu sluţeb a zhodnocovat ji. 

• Karta sluţeb je především určitým logickým rámcem výstupu 

z předešlých aktivit 2 a 3 projektu Podpora procesů v sociálních 

sluţbách. 

 



Plánování dostupnosti sociálních a 

zajištění distribuce finančních prostředků 
(A5)  

Aktivita 5, která se týká především nastavení sítě soc. sluţeb a finanční 

části střednědobých krajských plánů rozvoje soc. sluţeb (dále jen 

SPRSS), by obecně měla celkově pomoci v efektivitě soc. sluţeb takto:  

• Určení sítě soc. sluţeb – ideálně se budou financovat sluţby, které 

např. na základě kritéria dostupnosti a z finančního hlediska budou 

ţádoucí,  

• Finanční kapitola SPRSS – mělo by být zcela zřejmé, na jaké sluţby 

a v jakém objemu (a podle jakého klíče/kritérií) mají být finanční 

prostředky určeny – tudíţ finance opět půjdou ideálně na potřebné 

sluţby v přiměřeném finančním rozsahu.  

 



Plánování dostupnosti sociálních a 

zajištění distribuce finančních prostředků 
(A5)  

• Současné výstupy podle mého vyuţitelné nejsou.  

 

 

• Co je třeba učinit – dotáhnout celou aktivitu, tedy její výstupy do 

vyuţitelné verze,  aby mohly mít ve výsledku dopad do efektivity 

poskytování sluţeb.  

 



Nastavení systému financování 

sociálních služeb v ČR (A6) 

 

Jak se aktivita dotýká efektivity, resp. v čem aktivita směřuje k efektivitě 

sociálních sluţeb: 

• Aktivita je zaměřena na podporu vytváření dlouhodobě udrţitelného 

systému financování sociálních sluţeb.  V České republice dosud 

převládá systém hrazení sociálních sluţeb prostřednictvím 

veřejných rozpočtů, s malou účastí rozpočtů soukromých. Cílem této 

aktivity je popsat a vyhodnotit varianty finanční podpory, včetně 

moţnosti zapojení soukromých rozpočtů.  

 



Nastavení systému financování 

sociálních služeb v ČR (A6) 

 

Které výstupy jsou jiţ nyní schváleny a mohou být vnímány jako 

podklad, či nástroj k dosahování, či měření efektivity soc. sluţeb. 

• Analýza a výzkum způsobu zajištění dlouhodobé sociálně 

zdravotní  péče o příjemce Příspěvků na péči. 

 



Nastavení systému financování 

sociálních služeb v ČR (A6) 

Jakým způsobem je limitován cíl, efektivní sociální sluţby, v rámci dané 

aktivity, tj. co je potřeba ještě učinit. 

• Dokončit analýzy variant způsobu financování, a u vybraných 

provést studii proveditelnosti. Vybrat vhodnou variantu k aplikaci na 

prostředí České republiky. Realizace je determinována politickou 

shodou  a s tím související legislativní podporou vybrané varianty. 

 



Implementace evropských účetních a 

ekonomických standardů pro oblast 

sociálních služeb (A9)  

Jak se aktivita dotýká efektivity, resp. v čem aktivita směřuje k efektivitě 

sociálních sluţeb.  

• Dosavadní pravidla pro poskytovatele sociálních sluţeb ve většině 

případů neumoţňují vytvářet odpisy a přiměřený zisk. Cílem aktivity 

je posoudit přístupy v jiných členských státech EU, a v souladu se 

zjištěnými skutečnostmi přistoupit k potřebné úpravě účetních 

a  ekonomických standardů v rámci České republiky. Efektivita bude 

podpořena odstraněním nevýhodného postavení organizací 

poskytujících sociální sluţby v trţní ekonomice. 

 



Implementace evropských účetních a 

ekonomických standardů pro oblast 

sociálních služeb (A9) 
 

Které výstupy jsou jiţ nyní schváleny a 

mohou být vnímány jako podklad, či nástroj 

k dosahování, či měření efektivity soc. 

sluţeb. 

• Aktivita bude zahájena v květnu 2013. 

 



Implementace evropských účetních a 

ekonomických standardů pro oblast 

sociálních služeb (A9) 
 

Jakým způsobem je limitován cíl, efektivní 

sociální sluţby, v rámci dané aktivity, tj. co 

je potřeba ještě učinit. 

 

Aktivita bude zahájena v květnu 2013. 

 



Efektivní poskytování dlouhodobé 

sociálně – zdravotní péče (A12) 

  

• V současnosti v České republice neexistuje jednotný systém 

dlouhodobé péče. Financování a zajišťování péče je organizováno 

resortem práce a sociálních věcí a resortem zdravotnictví odděleně.  

• Cílem Aktivity č. 12 je efektivní zajištění a poskytování dlouhodobé 

péče především z hlediska alokace finančních zdrojů. Dosaţení 

efektivity se předpokládá bez navýšení celkových výdajů z 

veřejných rozpočtů.   

 



Efektivní poskytování dlouhodobé 

sociálně – zdravotní péče (A12) 

 

• Podklady pro moţné dosahování efektivity jsou analytické zprávy 

týkající se výplaty příspěvku na péči, kapacit a sítě dlouhodobé 

péče, dále finanční toky. Analýza příjemců příspěvků na péči a 

potenciálních klientů dlouhodobé péče; Analýza kapacit a sítě 

poskytovatelů dlouhodobé péče; Spotřeba zdravotní péče příjemci 

příspěvku na péči; Finanční toky ve veřejných a soukromých 

rozpočtech v dlouhodobé péči. 

• V rámci Aktivity č. 12 probíhá tvorba nástroje k posuzování v rámci 

sociálního šetření ve vztahu k příspěvku na péči. U vytvořeného 

nástroje je následně třeba ověřit jeho efektivitu v praxi. 

 



Děkuji Vám za pozornost 

 

 

PhDr. Radek Suda 

vedoucí odd. strategií a koncepce sociální práce 

odbor sociálních sluţeb a sociální práce MPSV 

odborný garant projektu Podpora procesů v sociálních sluţbách 

 

tel.: 221 923 007 

e-mail: radek.suda@mpsv.cz 
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Konference efektivity a sociálních služeb 

Praha, duben 2013 

 

Výsledky měření v sociálních službách v 

Izraeli 

 

State of Israel 
Ministry of Social Affairs and Services 

Senior Division for Research, Planning and 

Professional Training 

   



Výstupy orientované na 

management a praxi v sociálních 

službách 

(OOMPH) 
 

Prezentace izraelské iniciativy 
 

Yekoutiel (Couty) Sabah 
 

 Ředitel, vedoucí oddělení pro výzkum, plánování a odborné 
přípravy 

 



Ministerstvo sociálních věcí a sociálních 

služeb 

• Řeší řadu sociálních otázek (starší osoby, osoby se 

zdravotním postižením, děti v ohrožení, dysfunkční rodiny, 

přistěhovalce, drogově závislé, mladistvé delikventy…) 

• 20% izraelských domácností 

• Lokální oddělení jako primární poskytovatel osobních 

sociálních sluţeb v souladu se zásadami ministerstva 

• Oddělení sociálních sluţeb (SSD„s) zaměstnává 

především certifikované sociální pracovníky 

20 



OOMPH  Vize 

Neustále zlepšování sociálních sluţeb v 

Izraeli prostřednictvím pokračujícího self-

monitoringu výsledků programových 

manaţerů a odborníků. 
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Souvislosti 
 • Fiskální omezení: “Potřeba udělat více s méně prostředky" 

• Neschopnost efektivní supervize 

• Dopad hnutí New Public Management  

• Vstup Izraele do OECD (Organizace pro hospodářskou 

spolupráci a rozvoj) 

• Komplexní měření výkonosti a iniciativy PMO (program 

management office) 

• Praxe zaloţená na evidenci orientované v sociální práci (ale 

omezené místním hodnocením programu)   

 22 



Souvislosti (Ctd.) 

 

• Zvýšení (pomalé) průniku ICT (informační komunikační 

technologie) do sociálních sluţeb  

• Omezené výsledky měření ve správních databázích 

• Téměř ţádný ukazatel zaloţený na rozdělení rozpočtu 

• Prakticky ţádný formální a praktický výcvik ve výstupech měření 

• Skepticismus ohledně získání výstupů měření v sociálních 

sluţbách 

• Relativní náklady v malé zemi  

23 



Fáze 1: Pokus a vzdělávání 

Principy: 
 

• Výstupy měření jsou pouze pro vzdělávání a zlepšování 

• “Dělej co káţeš”: Centrála začne jako první a ostatní 
oddělení se pak účastní  

• Jednotlivá oddělení si mohou zvolit program, který se bude 
vyhodnocovat 

• Jednoduché a jednotné terminologie 

• Obsáhlé konzultace k dispozici 

• Průhlednost a vzájemné učení 

• Strukturovaný jednotný proces 

24 



postup: 
  

1. Rozhodnout se pro účast v podnětu 

2. Zvolit program pro měření 

3. Formulovat logický model programu 

4. Sestavení plánu pro měření 

5. Nasbírat data 

6. Analyzovat data  

7. Vyvozovat závěry pro zpepšení 

 

Fáze 1: Pokus a vzdělávání 
P

 o
 r a

 d
 e

 n
 s

 t v
 í
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Fáze 1: Úspěchy 

• Úspěšné zahájení a částečná realizace 38 pilotních 

programů 

• Zvýšení uznání a důleţitosti OOMPH a jeho výhody  

• Rozsáhlé přijetí terminologie 

• Počáteční rozvoj vnitřních kompetencí v OM 

• Poučení pro další rozvoj 
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Fáze 2:  Směrem k institucionalizaci 

Principy: 

• Realizace „jádrových“ programů 

• Realizační příručka 

• Modulové školení 

• Poradenství šité na míru a další dostupné poradenství 

• Úloţiště pro nástroje měření 

• Moratorium na stanovení konkrétních cílů 

• Součinnost s jinými snahami o zlepšení správy 

• “Pole” realizace: centrální čtvrť DSS‟s 
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• Měření zahájeno v 21 základních programech 

• Rozsáhlé uplatnění zásad 

• Významný pokrok v podnětné částí 

• Významné poučení pro třetí Fázi 

 

 

 

 

Fáze 2: Úspěchy 
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Fáze 3: Zásady které mají být 

implementovány 
• Systematické součinnosti týkající se řízení 

• Začlenění OOMPH do strategických plánovacích 

procesů 

• Výsledky stanovené školícím se týmem manaţerů, 

vedoucími a terénními pracovníky 

• Z konkrétních programů na určité cílové skupiny 

• Obecná OOMPH počítačová infrastruktura 

• Trvalé poradenství (na míru klientovi) 
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Shrnutí … 

OOMPH Předpisy 

 

 

Výsledky převáţně stanovené 

praktiky na všech úrovních 

Výsledky převáţně 

stanovené řediteli a 

vedoucími 

Sebekontrola Externí monitorování 

Vzdělávání a zlepšení Kontroly a sankce 

Uznání významu praktické 

moudrosti 

Důkazy zaloţené na politice 

a praxi 

Vynalézavost Realizace 
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‘Není zde nic co vláda nenávidí více než být 

dobře informována, protože to dělá proces 

rozhodování mnohonásobě komplikovanější a 

složitější.’ John Maynard Keynes 



‘Ne vše, co se počítá se dá spočítat, a ne vše 

co se dá spočítat se počítá.’ Albert Einstein 



Výstupy měření sociálních sluţeb 

v Anglii: Sociální péče pro 

dospělé - výsledky a nástroje 

 
 

Ann Netten 

 



Výstupy měření v Anglii 

• Měřitelné výstupy sociálních sluţeb 

• Sociální péče pro dospělé – výsledky a 

nástroje (ASCOT) 

• Sociální péče pro dospělé rámcové 

výsledky (ASCOF) 

• Uvedení do praxe 

• Těšit se 

 



Role sociálních služeb 
• Obvykle pro lidi s dlouhodobými stavy 

….zhoršujícími se v čase….násobícími se 

….coţ má za následek sníţení aktivit kaţdodenního 
ţivota 

• Většina sociální péče je poskytována neformálními 
pečovateli 

• Sluţby:  
– Nahrazení za to co by lidé normálně udělali 

• Domácí péče/osobní asistence, domy s pečovatelskou sluţbou/ 
asistované ţití atd. 

– Zvýšení produktivity jednotlivců 
• Asistenční technologie 

– Předcházení zhoršení/zdravotní problémy 

• Uspokojováním potře (např. sniţováním izolace)  
 
 



Zdravotní a sociální péče 

• Zdraví 

– Léčba a zmírňování poškození 

– Zdraví související s kvalitou ţivota (HRQoL) 

• Schopnost provádět činnosti, bolest atd. 

– Prevence 

• Sociální péče/ sociální sluţby  

– Kompenzace za sníţené hodnoty 

– Sociální péče související s kvalitou ţivota 

(SCRQoL) 

• Osobní čistota, nakrmení, sociálně angaţovaní 

atd.  

– Prevence 

 

 



‘Druhy’ výsledků sociální péče 

Prostředí 
Navrhování 

domu 

Dostupnost 

lokálních oblastí 

Postoje obce 

Rodinné vztahy 

  

Sociální péče 

související s 

kvalitou 

života 

 

Jednotlivci a jejich 

pečovatelé 

  

Domény základní a 

vyššího řádu 

  

  

Fungování a 

schopnosti 

 

 

Celková 

kvalita 

života 
  

  

Intermediate  
  

Přesun do domů s 

pečovatelskou 

službou 

Nutnost 

hospitalizace 

  

Prostředky a 

osobní 

schopnosti 
  

ADL, Kognitivní a 

komunikační 

schopnosti 

  

Sebejistota 

Deprese 

Užívání 

návykových látek 

  

Neformální péče 

Hospodářský 

blahobyt 

Kvalita péče 
Spokojenost 

Spolehlivost atd. 

Aktivní podpora 

Vztahy s 

počovateli 

  



Mezinárodní přístupy k měření 

• Činnost/proces  

– Omezené vyuţití lůţkové péče 

– Vyuţití sluţeb/peníze pro moţnosti péče 

• Vnitřní RAI – dlouhodobá péče 

– Změny v kaţdodenních činnostech  

– Ukazatelé (slabé) kvality 

• Proleţeniny/ztráta hmotnosti atd. 

• Zkušenosti a spokojenost 

– Spokojenost s hodnocením a sluţbou 

– Kvalita péče např. spolehlivost a kontinuita 

• Rostoucí zájem a kvalitní ţivot 



Co chceme od výsledků měření 

kvality života? 

• Citlivější účinky sociální péče 

• Aplikovatelnost skrze celou sociální péči  

– V ideálním případě včetně pečovatelů 

• Platnou a spolehlivou 

• Zamyslet se nad rozměrem významu výstupů  

• Moţnost odkázat na výstupy v oblasti zdraví 

• Význam 

• Usnadnění srovnatelnosti/moţnosti vyuţití 

 

 

 

 



 http://www.pssru.ac.uk/ascot/ 

 

Přístroje a nástroje pro zadávání dat 

Pokyny a FAQ a reference 

Zpětná vazba 

Registrace 



Sociální péče související s 

kvalitou života (SCRQoL) 

• Osobní pohodlí a čistota 

• Jídlo a pití 

• Bezpečí 

• Čisté a pohodlné ubytování 

• Sociální zapojení a účast 

• Kontrola kaţdodenního ţivota 

• Povolání 

• Důstojnost 



Co sociální péče dělá? 

• Zajišťuje, ţe potřeby jsou naplněny 
– Základní potřeby lidského ţivota – nakrmen, umyt 

… 

• V poslední době důraz kladeny na.. 
– Zosobnění 

– Dávat lidem kontrolu 

• Musí odráţet příslušné aspekty kvality ţivota 

• Také cíle v rámci těchto aspektů: 

– Fungování: stavy bytí např. čistý, ,nakrmený, v 
bezpečí 

– Schopnosti : Schopnost dělat něco čeho si váţím 



Možnosti odpovědí 

• Potřeby jako funkce tj. nedělám (dostatek) X 

– Některé potřeby (ţádné zdravotní důsledky) 

– Vysoké potřeby (zdravotní důsledky) 

• Pro nějaké domény to znamená nakonec „být mrtvý‟ 

• Absence potřeby jako moţnosti tj. jsem schopen dělat X 

– Ţádné potřeby (nesmím nadávat, ne tak často jak 

chci) 

– Upřednostňované situace (touha, tak často jak 

chci) 



Povolání 

Které z následujících vyjádření nejlépe 

popisuje jak trávíte svůj čas?  

• Jsem schopen strávit svůj čas jak chci, dělat věci 

které mám rád a které si uţívám. 

• Jsem schopen dělat dostatek věcí které mám rád a 

které si uţívám v mém čase. 

• Dělám některé věci které mám rád a které si uţívám 

v mém čase ale ne dostatek. 

• Nedělám nic co mám rád nebo si uţívám v mém 

čase¨. 



Sestrojení platnosti 
• Testováno se staršími uţivateli domácí péče 

– QoL poloţka, GHQ12, CASP-12 kontrola a 

nezávislost  

• Celková kvalita ţivota a blahobyt 

– Spojeno s lepší SCRQoL 

• Všechny domény 

– Výrazně lepší kontrola v „ideální‟ úrovni 

• Kontrola kaţdodenního ţivota 

– Výrazně lepší kontrola se projevuje na kaţdé úrovni 



Bodování 
• Cíle 

• Upozornit na relativní důleţitost domén a úrovní 

• Smysluplná škála 

• Prioritní studie 

– Obyvatelstvo (1000)  

– Vybavení uţivatelé sluţeb (458) 

• Škála 

– 0 = „být mrtvý‟; 1= „ideální‟ SCRQoL 

– rozmezí = -0.17-1.00 

• Obyvatelstvo je =0.86 

• Vybavení uţivatelé sluţeb jsou=0.73  
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Nástroje 
• Vlastní vyplnění dotazníků 

– 4 úrovňová verze 

– 3 úrovňová verze vyvinuta pro denní péči 

• Generuje „výstupy‟ zaloţené na výzkumu 

• Program rozhovoru 

• Domy s pečovatelskou sluţbou, různé 

metody přístupů 
– Polo-strukturovaný rozhovor– 

rezidenti/personál/příbuzní 

– Pozorování  

– Škála hodnocení 

– Výcvik 



Národní výstupy Anglie 

(rámcové) 

• NHS, sociální péče a veřejné zdraví 

• Soubor výsledků 

– Národní monitorování a vývoj politiky 

– Místní benchmarking a zlepšení sluţeb 

• Není vnitrostátní nástroj pro měření 

výkonu 

• Důraz na pacienta/report uţivatelů sluţeb 



Sociální péče pro dospělé rámcové  

výsledky 

Čtyři domény: 

• Zlepšování kvality ţivota pro lidi s péčí a 

potřebou podpory 

• Odkládání a sniţování potřeby péče a podpory 

• Zajišťování, ţe lidé mají pozitivní zkušenosti s 

péčí a podporou  

• Ochrana lidí jejichţ situace je dělá zranitelnými a 

předcházení rizik 



Zlepšování kvality života 

• Zastřešující opatření 

– Sociální péče spojená s kvalitou ţivota 
• Stejně hodnocen ASCOT ukazatel 

• Výsledná opatření zahrnují.. 

– % kontrola kaţdodenního ţivota 

– Pečovatel nahlašuje kvalitu ţivota 

• také „přechodné‟ výstupy jako 

– % Příjem podpory zaměřené na sebeřízení/přímá 
platba 

– % Lidé zaměstnáni s ID 

 



Další zastřešující opatření 

• Odkládání a sniţování potřeby péče a 
podporu 
– Příjem do domu s pečovatelskou sluţbou na 

kaţdého 1000 obyvatele 

• Zajišťování, ţe lidé mají pozitivní zkušenosti 
– Všeobecná spokojenost uţivatelů s péčí a 

podporou 

– Všeobecná spokojenost pečovatelů se sociálními 
sluţbami 

• Ochrana osob 
– % uţivatelů kteří se cítí bezpečně 



Průzkumy sociální péče 
• Prováděny jednotlivými místními úřady 

– Národní pokyny pro odběr vzorků 

• Průzkum sociální péče pro dospělé (ASCS) 

– Kaţdoroční průzkum od roku 2011 

– Všechny skupiny uţivatelů sluţeb 

– Nezahrnuje ty, kteří nemají mentální kapacitu pro souhlas 

– Zahrnuje ASCOT měření SCRQoL 

• Průzkum zkušeností pečovatelů 

• Kaţdé 2 roky od roku 2012 

• Zahrnuje pečovatele ASCOT obdobných SCRQoL měření 



Použití dat z průzkumu 

• Jsou zde nepřijatelné odpovědi? 

– Např. Vysoká úroveň potřeb, nespokojenost… 

• Jak rady „X‟ porovnávají?: 

– Národní výsledky 

– Obyvatelstvo 

• Co vysvětluje rozdíly nebo odlišnosti? 

• Důkazy nerovností? 

 

 



ASCS národní vzorek 

• Okolo 150 rad a 60,000 uţivatelů sluţeb 

• Rozdělení 

– Maximum = 1  (tj. maximum stupnice) 

– Minimum = -0.17 (tj. minimum stupnice) 

• ASCOT<0 seskupení v rámci rad 

– Jedna rada měla 11 lidí (0.9%) < 0 



Porovnání místních výsledků : 
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Co nám ASCS říká? 

• Současné SCRQoL uţivatelů sluţeb 

• Srovnání zkušeností 

– Jak se skupiny liší ve zkušenostech 

– Jak rady srovnávají 

– Důleţitost nastavení, taky aby byly odráţeny 

změny v charakteristikách 

• Základ pro nastavení cílů v návaznosti na 

dosaţené výsledky 

– Například usilovat o dosaţení obecné úrovně 

v populaci 

 



Co nám ASCS neříká? 

• Výstupy 

– Co je přiřaditelné sluţbám 

– Nákladovost sluţeb 

• Konkrétní ukazatele kvality 

– Co je problémem? 

– Jak to můţe být zlepšeno? 

• Lidé s menší mentální kapacitou 

 



Měřené výsledky 

• Výzvy k vytvoření nereálného 

– Kompenzace a „změna‟  

• Pragmatický přístup v ASCOT 

• „Současné‟ SCRQoL 

– Před a po 

• „Očekávané‟ SCRQoL  

– Při neexistenci sluţeb/podpory 

• SCRQoL přínos 

– Současnost-očekávání 

 

 



Identifikace dopadu 

• Pohovor 

– Třídílná otázka pro kaţdou doménu 

– Současná situace? Ovlivněno sluţbou? Co kdyţ 
není ţádná sluţba? 

• Domy s pečovatelskou sluţbou 

– Shromaţďování informací o rezidentech pomocí: 
• Strukturovaného pozorování 

• Rozhovory se zaměstnanci/rodinnými příslušníky 

• Rozhovory s rezidenty pokud je to moţné 

– Pouţití těchto materiálů pro zhodnocení potřeb 
rezidentů a vytvoření ASCOT stupnice 

 



Výstupy potřeb starších 

uživatelů domácí péče 



Výstupy potřeb starších 

rezidentů péče v domácím 

prostředí 



Interpretace opatření 

• Současný SCRQoL 

– Vyzkoušená kvalita ţivota 

• Současný SCRQoL před a po 

– Změna ve vyzkoušené kvalitě ţivota 

• Očekávaný SCRQoL  

– Potřeba intervence 

– Spojeno s ADLs & neformální péčí 

• SCRQoL přínos  

– Dopad intervence v daném okamţiku 

• Očekávaný SCRQoL před a po 

– Změna v potřebě intervence 



Využití ASCOT 

• Navazující studie na ASCS 

– Zjišťování dopadu sociální péče pro dospělé 

– Vytvoření návaznosti na dosaţené výsledky z odhadů 

ASCS 

– Zkoumání zahrnutých výsledků pečujících 

• Místní orgány 
– Monitorování kvality 

– Hodnocení a recenze 

• Poskytovatelé 
– Domácí péče a domy s pečovatelskou sluţbou, zajištění 

kvality 

• Vědci 
– Hodnocení nákladové efektivity 

 



Měřené výstupy ze sociálních služeb 

• Začátky! 

• Vytvoření správných podmínek, ale náročných v 

praxi 

• Rady a poskytovatelé 

– Začínají se pouţívat a podporovat ověřené postupy 

• Probíhající výzkum: 

– Zjišťování vlivu projektu sociální péče pro dospělé 

– Praktická příručka pro rady pouţívající ASCS data 

– Studium vlivu ASCOT na praxi v domácí péči 

– „Domácí úroveň‟ ASCOT pro měření kvality 



Priority pro budoucnost 

• Vývoj metod pro lidi ţijící doma s kognitivním 

postiţením  

• Včetně výsledků pečujících 

• Srovnání nákladové efektivity 

• Propojení s výsledky zdravotní péče 

– Sociální péče „upravit kvalitu na rok ţivota‟ 

• Mezinárodní vazby 

– Vytvoření informační sítě 

 



Poděkování 

 

QORU je financována v rámci programu 

politiky výzkumu na katedře zdravotnictví 

(Anglie). Názory vyjádřené v této prezentaci 

nejsou nutně názory katedry. 



Publikace 
• Netten, A., P. Burge, J. Malley, D. Potoglou, A.-M. Towers, J. 

Brazier, T. Flynn, J. Forder, and B. Wall. (2012). Outcomes of Social 

Care for Adults: Developing a Preference Weighted Measure.  NIHR 

HTA Final Report. (www.hta.ac.uk/research/HTAjournal.shtml)  

 

• Malley, J., A.-M. Towers, A. Netten, J. Brazier, J. Forder, and T. 

Flynn (2012) An Assessment of the Construct Validity of the ASCOT 

Measure of Social Care-Related Quality of Life. Health and Quality 

of Life Outcomes , 10:21 http://www.hqlo.com/content/10/1/21 

 

• Netten A, Trukeschitz B, Beadle Brown J, Forder J, Towers A, 

Welch E (2012) Quality of life outcomes for residents and quality 

ratings of care homes: is there a relationship? Age and Ageing doi: 

10.1093/ageing/afs050 

 

 

 

 

 

http://www.hta.ac.uk/research/HTAjournal.shtml
http://www.hqlo.com/content/10/1/21
http://www.hqlo.com/content/10/1/21
http://www.hqlo.com/content/10/1/21
http://www.hqlo.com/content/10/1/21
http://www.hqlo.com/content/10/1/21
http://www.hqlo.com/content/10/1/21


Sociální služby  

na Slovensku  

APSS ČR 

Andrea Tajanovská 



Základní údaje 

• Do roku 1992 součástí Československa.  

• Leţí ve středu Evropy a hraničí s 5 státy.  

• Členem Evropské unie, měnou je Euro.  

• Dále je členem NATO, OSN, UNESCO, OECD, OBSE, 

CERN, WHO a Interpolu.  

• Úředním jazykem je slovenština 

• Převaţuje římskokatolické náboţenství (69% věřících). 

Evangelická církev (7% věřících) je druhou nejpočetnější 

církví. 

 



Základní demografické údaje 

• Rozloha je 49 035 km2. 

• K poslednímu Sčítání obyvatel, domů a 

bytů v květnu 2011 zhruba 5 400 000 

obyvatel.  

• Z celkového počtu obyvatel trvale 

bydlících na Slovensku je více neţ jedna 

polovina ţen (51,3%) a na 1 000 muţů 

připadá 1 054 ţen. 

 



Základní demografické údaje 

Podíly obyvatel v roce 2011 

• předproduktivní věk (0 - 14 let) - 15,3 %  

• produktivní věk (15 - 64 let) – 72 %  

• poproduktivní věk (65 let a více) - 12,7% 



Základní demografické údaje 

92,2% obyvatel se přihlásilo ke slovenské 

státní příslušnosti. Národnosti: 
• slovenská (80,7%),  

• maďarská (8,5%) 

• romská (2%) národnost.  

  

K rozhodujícímu okamţiku sčítání mělo Slovensko 2 890 

obcí, z toho 138 měst 2 752 obcí. Více obyvatel mělo trvalý 

pobyt ve městech (54,4%) neţ na venkově (45,6%). 



Organizace veřejné správy 

• Státním zřízením je Slovensko 

parlamentní demokratickou republikou.  

• V čele státu stojí prezident volený přímou 

volbou na 5tieté funkční období.  

• O svoji moc se dělí se Slovenskou národní 

radou (parlamentem), která je 

zákonodárným orgánem se 150 poslanci, 

kteří jsou stejně jako prezident voleni 

přímou volbou.  

 



Organizace veřejné správy 

• Organizována na třech úrovních: stát - kraj - obec.  

• Kaţdá úroveň má své volené představitele, rozdělené 

úlohy a odpovědnost.  

• Některé úkoly / kompetence jsou rozděleny mezi státní 

správou a samosprávou.  

• Volení představitelé všech tří úrovní jsou voleni na 

základě všeobecného, rovného a přímého volebního 

práva tajným hlasováním na období 4 let. 

• Slovensko znovu dělí na osm krajů - nejvyšší jednotky 

územní samosprávy. Stát spravuje úřady na území kraje 

prostřednictvím Krajských úřadů. 

 

 

 



Sociální pojištění a důchodový systém 

• Kompetence nese Ministerstvo práce, 

sociálních věcí a rodiny SR.   

• Sociální zabezpečení má 3 základní formy: 

1.sociální pojištění, 

2.sociální pomoc,  

3.sociální podpora. 

 



Sociální pojištění 

• SP upravuje zákon č. 461/2003 Sb., o sociálním 

pojištění ve znění pozdějších předpisů 

• Je konstruováno jako povinné zákonné pojištění.  

• Zákon o SP umoţňuje i dobrovolné pojištění – 

nemocenské pojištění, důchodového pojištění a 

pojištění v nezaměstnanosti.  

• Pojistné na jednotlivé druhy pojištění a pojistné 

do rezervního fondu solidarity jsou určeny 

procentní sazbou z vyměřovacího základu 

dosaţeného v rozhodném období.  



Sociální pojištění 

• Úkolem sociálního pojištění je ochrana obyvatel 

v různých ţivotních situacích, jako je například 

mateřství nebo pracovní neschopnost. 

• Podstata pojistného systému vychází z 

předchozí ekonomické aktivity občanů a jejich 

příjmů.  

• Systém zásluhovosti - výše pojistné dávky je 

adekvátní odvedené části, tedy odvodů do 

pojistných fondů. 

 



Sociální pojištění 

• Představuje systém náhradních zdrojů nejčastěji 

v situacích hmotné nouze nejvíce ohroţených 

skupin obyvatel.  

• Občan, který je bez příjmu, má nárok na pomoc 

ze strany státu formu dávek v hmotné nouzi.  

• Ty ale nemohou být trvalou, ale jen dočasnou 

náhradou pracovního příjmu. 

 

 



Sociální pojištění 

• SP je nejrozsáhlejší částí systému sociálního 

zabezpečení na Slovensku.  

• Povinné veřejnoprávní pojištění, zaloţené na 

placení pojistného a pobírání dávek.  

• SP se sestává z pěti pojistných systémů: 

1. Nemocenské poistenie  

2. Dôchodkové poistenie  

3. Úrazové poistenie  

4. Garančné poistenie  

5. Poistenie v nezamestnanosti  

 



Důchodový systém 

3 samostatné pilíře: 

• I. pilíř - povinné důchodové pojištění   

• II. pilíř - starobní důchodové spoření   

• III. pilíř - dobrovolné doplňkové důchodové 

spoření 

 



Podpora rodinám s dětmi 

• Jednorázové a opakované státní sociální dávky.   

• Cílem je finančně přispět na výdaje spojené s narozením 

dítěte nebo více dětí současně a se zajištěním péče o 

nezaopatřené děti, jejich výchovu a výţivu. 

• Při poskytování státní podpory rodinám s dětmi se 

nesleduje příjem rodiny, a proto se ani příjem rodiny 

netestuje, aţ na výjimku při poskytování náhradního 

výţivného.  

• Poskytování jednotlivých dávek je legislativně upraveno 

zákony.  

 



Podpora rodinám s dětmi 

Rodinám s dětmi jsou určeny následující příspěvky: 

• Pridavok na dieťa, 

• Príplatok k prídavku na dieťa, 

• Rodičovský príspevok, 

• Prispevok pri narodení dieťaťa, 

• Príplatok k příspěvku při narodeni, 

• Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti, 

• Príspevok na starostlivosť o dieťa, 

• Náhradné výţivné, 

• Príspevok na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa. 

 



Sociální služby jako součást 

systému sociální ochrany 

Systém sociální ochrany – 4 subsystémy: 

1.zdravotní péče, 

2.sociální pojištění, 

3.státní sociální podpora, 

4.sociální pomoc.  

 



Sociální služby jako součást 

systému sociální ochrany 

Jednotlivé pilíře se od sebe liší: 

• typem sociálních rizik, které pokrývají,  

• charakterem nástrojů, které pouţívají,  

• základním principem financování, 

• způsobem financování. 

 

Sociální sluţby jsou součástí sociální pomoci, poskytují se 

výhradně ve formě věcné pomoci, tedy jako sluţby, ne jako 

přímé peněţité dávky. Poskytují se v závislosti na příjmu a 

majetku odkázané osoby a její rodiny a jsou financovány z 

daní v kombinaci s příjmem odkázané osoby a její rodiny.  

 



Veřejný a neveřejný poskytovat 

sociálních služeb   

• Podle platného zákona o sociálních 

sluţbách je na Slovensku veřejným 

poskytovatelem sociální sluţby obec, dále 

poskytovatel zřízený nebo zaloţený obcí či 

vyšším územním celkem (krajem).  

• Všichni ostatní poskytovatelé jsou 

povaţováni za neveřejné poskytovatele.  

 



Národní priority rozvoje soc. služeb 

Národní priority rozvoje sociálních sluţeb pro roky 2009 aţ 

2013 se zaměřují na: 

• podporu setrvání klienta v přirozeném prostředí 

rozvojem terénních sociálních sluţeb; 

• rozvoj ambulantních a pobytových sociálních sluţeb 

v zařízeních s týdenním pobytem; 

• zvýšení kvality a humanizace poskytovaných sociálních 

sluţeb prostřednictvím rekonstrukce, rozšiřování, 

modernizace a budování zařízení sociálních sluţeb; 

• vzdělávání zaměstnanců v oblasti sociálních sluţeb. 



Národní priority rozvoje soc. služeb 

• Vzdělávání zaměstnanců v oblasti sociálních sluţeb 

• Právo na sociální sluţbu na Slovensku 

• Uplatňování zásady rovného zacházení 

• Komplexnost posuzování potřeb  

• Věcný charakter sociální sluţby 

• Práva a povinnosti poskytovatelů i příjemců sociálních sluţeb 

• Kombinace povinných a fakultativních činností  

• Výhradní vztah věcné a dávkové pomoc 

• Kombinace profesionálních a dobrovolných činností 

• Partnerská forma práce a partnerství 

 



Oblasti, druhy a formy soc. služeb 

Potřeba různorodosti sociálních sluţeb z hlediska jejich 

druhů a forem vychází z různorodosti nepříznivých situací, 

které sociální sluţby pokrývají a cílových skupin, kterým se 

sociální sluţby poskytují: 

• Odborné činnosti 

• Obsluţné činnosti 

• Další činnosti 



Oblasti a druhy sociálních služeb 

• Oblast uspokojování základních ţivotních potřeb  

• Oblast podpory rodiny s dětmi 

• Oblast řešení nepříznivé sociální situace z 

důvodu těţkého zdravotního postiţení, 

nepříznivého zdravotního stavu či dovršení 

důchodového věku 

• Oblast vyuţívání telekomunikačních technologií 

• Oblast podpůrných sluţeb 

 



Formy sociálních služeb 

• Ambulantní forma 

• Terénní forma 

• Pobytová forma 

• Jiná forma  

 

Jednotlivec má právo na výběr formy sociální sluţby. 

Následně platí obecná zásada přednosti terénní nebo 

ambulantní formy sluţby před pobytovou, a v rámci 

pobytové formy přednost týdenní pobytové sociální sluţby 

před takovou, která je poskytována celoročně 



Účastníci právních vztahů při 

poskytování sociálních služeb 

• Občan jako příjemce sociální sluţby, 

• Veřejný nebo neveřejný poskytovatel 

sociální sluţby, 

• Ministerstvo práce, sociálních věcí a 

rodiny SR, 

• Obec, 

• Vyšší územní celek (kraj), 

• Partnerství. 



Zásady financování sociálních služeb 

• Kombinace veřejných (státních, regionálních, místních) 

zdrojů se zdroji uţivatele sociální sluţby a jeho rodiny, 

• Vyţivovací povinnost členů rodiny při spolufinancování 

sociálních sluţeb, 

• Ochrana příjmu uţivatele a jeho rodiny před 

nepřiměřeně vysokou úhradou za sociální sluţbu, 

• Preference vybraných druhů sociálních sluţeb na místní 

úrovni pro účely státního kofinancování, 

• Moţnost samoplátcovství v sociálních sluţbách, 

• Vyuţívání jiných zdrojů pro financování. 

 



Financování sociálních služeb 

Sociální sluţby jsou na Slovensku financován: 

• z veřejných zdrojů, 

• z úhrady za poskytování sociální sluţby od příjemce 

případně od jeho rodiny, 

• z darů, 

• z výsledků hospodaření poskytovatelů sociálních sluţeb, 

• z příjmu ze sociálního podnikání případně z jiného 

příjmu.  

 



Financování sociálních služeb 

Způsoby financování veřejným poskytovatelem: 

• z rozpočtu veřejného poskytovatele sociální sluţby, 

• z poplatků za sociální sluţby od příjemce sociální sluţby, 

• z prostředků přijatých na základě písemné darovací smlouvy, 

• z prostředků sdruţení obcí, sdruţení vyšších územních celků 

a sdruţení osob, 

• z výsledku hospodaření z vedlejší činnosti, kterou vykonávají 

zařízení, v zřizovatelské nebo zakladatelské působnosti obce 

nebo vyššího územního celku s jeho souhlasem, 

• z příjmů ze sociálního podniku, 

• z jiných zdrojů.  

 



Financování sociálních služeb 

Způsoby financování neveřejným poskytovatelem: 

• finanční příspěvek osoby, pokud je odkázána na pomoc jiné 

osoby nebo z finančního příspěvku na provoz, 

• poplatky za sociální sluţby od příjemce sociální sluţby na 

základě smlouvy, 

• vlastní zdroje neveřejného poskytovatele sociální sluţby, 

• prostředky přijatých na základě písemné darovací smlouvy, 

• výsledky hospodaření z podnikatelské činnosti neveřejného 

poskytovatele sociální sluţby po zdanění, 

• zisk ze sociálního podniku, 

• jiné zdroje. 



Financování sociálních služeb 

• Příjemce sociální sluţby je povinen platit úhradu za 

poskytnutí sociální sluţby v částce určené 

poskytovatelem, přičemţ veřejný poskytovatel určuje 

částku za poskytnutí sociální sluţby a způsob placení. 

• Ve výši ekonomicky oprávněných nákladů neveřejný 

poskytovatel určuje částku za poskytnutí sociální sluţby 

a způsob placení ve výši oprávněných nákladů. 

• To se nevztahuje na neveřejného poskytovatele sociální 

sluţby, který takovou sluţbu poskytuje s cílem 

dosáhnout zisku. 



Financování sociálních služeb 

Obec je povinna poskytovat finanční příspěvek na provoz spojený 

s poskytováním sociální sluţby neveřejném poskytovateli sociální sluţby, který 

neposkytuje sociální sluţbu s cílem dosáhnout zisku a obec jej o to poţádala, 

zároveň je sociální sluţba poskytována: 

– sociálna sluţba v zariadení, kterou je: 

• nocľaháreň, 

• nízkoprahové denné centrum, 

• nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu, 

• zariadenie pre seniorov, 

• zariadenie opatrovateľskej sluţby, 

• denný stacionár, 

– pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa, 

– opatrovateľskú sluţbu, 

– prepravnú sluţbu. 



Financování sociálních služeb 

Kraj (vyšší územní celek) je povinen poskytovat finanční příspěvek na provoz 

spojený s poskytováním sociální sluţby neveřejnému poskytovateli sociální 

sluţby, který neposkytuje sociální sluţbu s cílem dosáhnout zisku a poţádal jej 

o to a zároveň je sociální sluţba poskytována: 

– sociálna sluţba v zařízení, kterým je: útulok; domov na pol 

ceste; zariadenie núdzového bývania; zariadenie dočasnej 

starostlivosti o dieťa; zariadenie podporovaného bývania; 

rehabilitačné stredisko; domov sociálnych sluţieb; 

špecializované zariadenie; tlmočnícku sluţbu; sociálnu sluţbu v 

integračnom centre. 

 



Financování sociálních služeb 

Obec nebo kraj můţe poskytnout finanční příspěvek provozovateli sociální 

sluţby, pokud nechce dosáhnout zisku a poskytuje sociální sluţbu, kterou je:  

– podporná sociálna sluţba v zariadení, ktorým je: denné centrum, jedáleň, 

práčovňa, stredisko osobnej hygieny; 

– sprostredkovanie tlmočníckej sluţby; 

– sprostredkovanie osobnej asistencie; 

– sprievodcovská a pred čitateľská sluţba; 

– poţičiavanie pomôcok; 

– monitorovanie a signalizácia potreby pomoci; 

– krízová pomoc poskytnutá pomocou telekomunikačných zariadení; 

– pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností; 

– základné sociálne poradenstvo ako samostatná odborná činnosť; 

– terénna sociálna sluţba prostredníctvom terénnych programov. 

 



Kvalita sociálních služeb 

Pojem kvalita se postupně sává jedním 

z nejfrekventovanějších pojmů v odborných diskusích 

o sociálních sluţbách, a to ve dvou souvisejících 

rovinách:  

• měření kvality v kontextu minimálních standardů 

kvality a jejich ověřování. Centrálním pojmem je v 

tomto případě pojem " standardy kvality " jako 

součást konceptu optimálních sluţeb. 

• zvyšování kvality jako specifické cesty k 

soustavnému zlepšování sociálních sluţeb. 

 



Podmínky kvality 

• procedurální podmínky - jsou zaměřeny zejména na 

hodnocení postupů, způsobů a pravidel při poskytování 

sociální sluţby, vypracovávání, hodnocení a revizi 

individuálního rozvojového plánu klienta, vytváření podmínek 

pro jejich aktivizaci a jejich moţnost vyjádřit se ke kvalitě 

sluţby; 

• personální podmínky - hodnocení postupů a pravidel pro 

přijímání zaměstnanců, jejich vzdělávání, hodnocení a 

poskytování jim supervize; 

• provozní podmínky - vybavení a bezbariérovost prostředí 

poskytovatele sluţby, respektování lidské důstojnosti, 

hospodaření, poskytování, zpracovávání a dokumentování 

informací. 

 



Závěrem 

• Sociální sluţby v SR se od roku 2009 poskytují v souladu se 

zákonem č. 488/2008 Sb. o sociálních sluţbách a zákona č. 

455/1991 Sb. o ţivnostenském podnikání. 

• Sociální sluţby podle tohoto zákona se poskytují prostřednictvím 

odborných, obsluţných a dalších činností, které musí poskytovatel 

zajistit s tím, ţe odborné činnosti, kterými je sociální poradenství a 

sociální rehabilitace, je moţné i samostatně.  

• Poskytovatel můţe podle zákona vykonávat i jiné činnosti, které 

zvýší kvalitu sociální sluţby. 

• Sociální sluţby jsou sluţby veřejného zájmu a jsou poskytovány bez 

dosaţení zisku.  

• Zákon však umoţňuje také poskytování sociálních sluţeb v rámci 

ţivnosti nebo podnikání, tedy za účelem vytváření zisku. 

 



Závěrem 

Zákon rozděluje sociální sluţby do několika skupin, v 

závislosti na povaze nepříznivé sociální situace nebo cílové 

skupiny uţivatelů, pro které jsou určeny: 

• sociální sluţby k zajištění nezbytných podmínek pro 

uspokojování základních ţivotních potřeb, 

• sociální sluţby na podporu rodiny s dětmi, 

• sociální sluţby na řešení nepříznivé sociální situace z důvodu 

těţkého zdravotního postiţení, nepříznivého zdravotního 

stavu nebo z důvodu dovršení důchodového věku 

• sociální sluţby vyuţívající telekomunikačních technologií 

• podpůrné sluţby. 

 



Závěrem 

• Legislativa stanoví způsob dohledu nad dodrţováním 

tohoto zákona a ostatních obecně závazných právních 

předpisů při poskytování sociálních sluţeb. 

• Dohled provádí Ministerstvo práce, sociálních věcí a 

rodiny Slovenské republiky a zároveň hodnotí kvalitu 

poskytovaných sociálních sluţeb na základě 

kvalitativních a kvantitativních kritérií, tedy standardů 

kvality, které jsou upraveny v příloze zákona.  

• Zákon o sociálních sluţbách upravuje také vzdělávání 

pracovníků v sociálních sluţbách.  

• Vzdělávacím programům MPSVR uděluje akreditace. 

 



Závěrem 

• Dne 1. 3. 2011 nabyl účinnosti zákon č. 551/2010 Sb., 

kterým se mění zákon o sociálních sluţbách.  

• Tato novela zákona o sociálních sluţbách zajistila 

uplatňování práva fyzické osoby na výběr poskytovatele 

sociální sluţby v plném rozsahu bez jakýchkoliv omezení 

a následků s tím spojených (např. nemoţnost financovat 

neveřejného nebo veřejného poskytovatele, pokud si ho 

klient přímo vybral) s cílem zajistit uţivateli sluţby výběr 

jejího poskytovatele.  

 

 



Závěrem 

• V roce 2010 bylo v SR ve všech druzích zařízení sociálních sluţeb 

38 751 míst. 

• Z toho se celoroční péči poskytovala v rámci 34 418 míst (88,8%), 

týdenní péče na 651 místech (1,7%), denní péče na 2 226 místech 

(5,7%) a přechodně se péče poskytovala na 1 397 místech (3,6%).  

• Z celkového počtu aţ 35 394 míst (91,3%) připadá na sociální 

sluţby, které mají charakter dlouhodobé péče. 

• Zařízení sociálních sluţeb čítala ke konci roku 2010 celkem 36 350 

uţivatelů. 

• Z celkového počtu 911 zařízení sociálních sluţeb byl zřizovatelem 

367 zařízení kraj (40%) a 217 zařízení (24%) zřizovala obec.  

• Neveřejní poskytovatelé byly zakladateli 327 zařízení (36%), z toho 

bylo 85 zařízení církevní právnickou osobou, 206 zařízení jinou 

právnickou osobou a 10 zařízení zřizovaly fyzické osoby. 

 



Závěrem 

• V roce 2011 tvořily celkové výdaje zařízení sociálních sluţeb 271 

180 737 €. Z toho aţ 159 834 815 € (59%) bylo vynaloţeno na mzdy 

a povinné pojištění. 

• Ostatní výdaje byly určeny na koupi zboţí a zajištění sluţeb, na 

pořízení dlouhodobého majetku a na zdravotní péči. 

• Výdaje na sociální sluţby v zařízeních takzvané dlouhodobé péče 

činily 263 270 637 €, coţ je aţ 97% z celkových výdajů ve všech 

druzích zařízení sociálních sluţeb. 

•  V zařízeních sociálních sluţeb bylo k 31. 12. 2010 celkem 18 769 

zaměstnanců, coţ představuje nárůst oproti roku 2009 o 907 

pracovníků.  

• V zařízeních sociálních sluţeb dlouhodobé péče pracovalo aţ 18 

192 zaměstnanců (97% z celkového počtu).  

 



Závěrem 

• MPSVR SR poskytovalo dotace v roce 2011 z rozpočtu 

kapitoly v souladu se zákonem č. 544/2010 Sb., o 

dotacích, který s účinností od 1. ledna 2011 nahradil 

výnos MPSVR SR o poskytování dotací.  

• Celkově byly poskytnuty dotace v částce 2 614 768 €, z 

toho 2 520 175 € právnickým osobám. 

• Z hlediska příjemce dotace byly prostředky poskytnuté 

obcím a krajům pro zařízení v jejich zřizovatelské 

působnosti v částce 1 162 271 €, občanským sdruţením 

v částce 649 490 €, odborové organizaci v částce 307 

500 €, neziskovým organizacím v částce 329 619 € a 

církevním organizacím v částce 71 295 €. 
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financování sociálních sluţeb 

tři druhy dávek: 

 

• příspěvkové dávky (sociální pojištění) v závislosti na 

pojistném,  

 

• nepříspěvkové dávky (sociální pomoc) ve prospěch 

osob, které nemají nárok na dávky ze sociálního 

pojištění, jejich přiznání je podmíněno prověřením 

majetkové a příjmové situace,  

 

• univerzální dávky (přídavek na dítě, bezplatná doprava) 

– nezávisle na výši zdrojů poţivatelů a na pojistném  

 



dávky při poskytování sociálních sluţeb 

• dávky při péči o člena rodiny 

 

• příspěvek na nepřetrţitou péči 

 

• příspěvek na domácí péči 

 

• příspěvek na péči 

 

• dávka při respitní péči 

 



dávky při péči o člena rodiny 

• doba péče = 6 týdnů – 2 roky 

• bez ověřování majetkových a příjmových 

poměrů 

• odchod z trhu práce (max. 15 hod. práce týdně 

→ péče na plný úvazek) 

• výše dávky: 

– při péči jednu osobu 204 € týdně (239 €, pokud se 

jedná o osobu starší 66 let) 

– při péči o více osob 306 € týdně (358,50 €, pokud se 

jedná o osoby starší 66 let) 



příspěvek na nepřetrţitou péči 

 

• doba potřebné péče = minimálně 6 měsíců 

 

• bez ověření majetkových a příjmových poměrů 

 

• výše dávky = 309,50 € týdně. 

 



příspěvek na domácí péči 

• vyplácen na děti ve věku maximálně 16 let 
 

• děti ţijí doma a vyţadují prokazatelně více péče 

a pozornosti, neţ ostatní děti jejich věku  
 

• přiznání dávek podléhá ověření majetkových            

a příjmových poměrů ţadatele s ohledem                 

na vlastní zdroje dítěte 
 

• výše dávky = 205 € týdně 

 



příspěvek na péči 

• vyplácen poskytovatelům péče starším 18 let, 

kteří se starají o nemocné či invalidní osoby 

starší 16 let a děti, na které je vyplácen 

příspěvek na domácí péči 

• přiznání podléhá ověření majetkových a 

příjmových poměrů ţadatele  

• výše dávky: 

– 205 € týdně, pokud je péče poskytována jedné osobě 

– 307,50 € týdně, pokud je péče poskytována více 

osobám 



dávka při respitní péči 

• jde o roční platbu vyplácenou pečovatelům 

starším 16 let, kteří na plný úvazek pečují o 

určité kategorie osob vyţadující péči na plný 

úvazek 

 

• dávka nepodléhá podmínce ověření 

majetkových a příjmových poměrů 

 

• výše dávky = 1 700 € 

 



plánování rozvoje sociálních sluţeb 

klíčové aktivity: 

• definice regionu, pro který je plán připravován 

• identifikace klíčových aktérů jednotlivých účastníků procesu 

plánování 

• předběţné konzultace jednotlivých stran 

• zpracování projekce demografického vývoje, 

• identifikace klíčových otázek a problémů (SWOT analýza) 

• identifikace praktických opatření 

• zřízení místních monitorovacích mechanismů 

• identifikace zdrojů 

• realizace programu  

 



pracovníci 

• pro práci sociálního pracovníka se vyţaduje 

vysokoškolské studium: 

– 4 roky bakalářského studia pro získání prvního stupně (National 

Qualification in Social Work (NQSW) 

– 2 roky magisterského studia pro získání MSW (Master of social 

work) 

 

• dosaţený vzdělanostní stupeň potřeba ověřit od 

Národního úřadu pro kvalifikace v oblasti sociální práce 

• sociální pracovníci registrováni v Radě zdravotnických a 

sociálních pracovníků (CORU), sdruţeni jsou v 

organizaci Irish Association of Social Care Workers 

 



doporučení 

• vzhledem k odlišnému charakteru sociálních 

systémů Irska a ČR, které se projevuje i v 

uspořádání systémů sociálních sluţeb, se 

nedoporučuje přenášet ţádný princip 

uplatňovaný v irském systému při úpravách 

systému sociálních sluţeb v naší zemi 

 

• východiska změn je – z hlediska principu dobré 

praxe – nutno spatřovat ve středoevropských 

zemích 

 



 

 

podrobněji: 

Sociální sluţby v Irsku 

 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/14439/1_Irsko.pdf 



 

 

 

děkuji za pozornost 

 

ladislav.prusa@vupsv.cz 



Sociální sluţby v Rakousku 

Jiří Horecký 



Osnova studie 

1. Struktura obyvatelstva 

2. Státní zřízení Rakouska 

3. Legislativní rámec sociálních sluţeb 

4. Financování sociálních sluţeb 

5. Plánování rozvoje sociálních sluţeb 

6. Sociální sluţby a jejich síťování 

7. Sociální pomoc 

8. Pracovníci v sociálních sluţbách 

9. Kvalita sociálních sluţeb 

10. Sluţby sociální péče 

10.1. Senioři 

10.2. Lidé bez přístřeší 

10.3. Protidrogové preventivní sluţby 

10.4. Sluţby sociální podpory pro rodinu, děti a mládeţ v Horním Rakousku 

11. Další příklady dobré praxe 

12. Porovnání českého a rakouského systému 

 



Financování sociálních sluţeb 

 

• fond na péči (Pflegefonds) 

– vznik v březnu 2011  

– správce Spolkové ministerstvo práce, sociálních věcí 

a ochrany spotřebitele 

– zákon o fondu na péči 

– společné odvody – 2/3 stát, 1/3 spolková země 

– účelové příplatky ve výši 685 mld. € v letech 2011-

2014 

 

 



Plánování rozvoje sociálních 

sluţeb 
 

• Gesundheit Österreich, s.r.o. 
– zaloţení v lednu 2010 

– systematické šetření k získání přehledu o sociálních 

sluţbách pro osoby vyţadující péči 

– úkoly: 

• hrubý odhad nákladů na péči do roku 2020 

• kritéria kvality a financování úkonů: 

– terénní sluţby 

– denní péče 

– krátkodobá pečovatelská místa v domově 

– koordinovaná péče (case und care management) 

– alternativní formy bydlení 



Pracovníci v sociálních 

sluţbách 
 

• diplomované zdravotní sestry 

• pečovatelky (pečovatele) 

• pomocnice v domácnosti 

• odborné pečovatelky o staré a postiţené osoby 

 

• od r. 2005 smlouva o profesích v oboru sociální 

péče mezi orgánem spolku a zeměmi 



Kvalita sociálních sluţeb 

• v r. 1993 zavedena tzv. preventivní péče (externí 

kontrola kvality) k regulaci dlouhodobé péče a s 

tím spojené kontroly kvality 

• management kvality: 

– E-Qalin 

– ISO 

– QAP (Kvalita v procesu) 

– NQZ (Národní certifikát kvality pro domovy pro 

seniory a pečovatelské domovy) 

 



Příspěvek na péči 

• kompetence státu a jednotlivých spojkových zemí 

• financováno z daní 

• příspěvek na náklady na nezbytnou péči v zájmu získání určité nezávislosti a 

moţnosti zůstat ve vlastním domácím prostředí 

• nárok mají osoby s pobytem v Rakousku v případě přesídlení do jiné spolkové země 

je pro získání nároku na stacionární péči potřebná minimální doba pobytu 

• je poskytován nezávisle na majetku a výši příjmu, 

• podpora na 24hodinovou péči je nezávislá na majetku, avšak závislá na výši příjmu 

osoby vyţadující péči 

• nárok vzniká, kdyţ potřeba péče v rozsahu 60 hodin měsíčně překročí výhledově 

dobu 6 měsíců 

• rozlišuje se: 

– peněţní plnění – obdoba českého příspěvku na péči a dávky sociální pomoci 

– věcné plnění – představuje jednotlivé sociální sluţby a jejich výkony 



Příspěvek na péči 

• státní příspěvek na péči: 

– nárok mají osoby pobírající státní důchod nebo na něj mají 

minimální nárok 

• příspěvek na péči příslušné spolkové země: 

– určen rodinným příslušníkům vyţadujícím péči, pobíratelům 

sociální pomoci nebo osobám, které mají důchod té které země 

 



Příspěvek na péči 

• stupeň 1 – péče nutná více jak 60 hodin měsíčně – 154,20 € 

• stupeň 2 – péče nutná více jak 85 hodin měsíčně – 284,30 € 

• stupeň 3 – péče nutná více jak 120 hodin měsíčně – 442,90 € 

• stupeň 4 – péče nutná více jak 160 hodin měsíčně – 664,30 € 

• stupeň 5 – péče nutná více jak 180 hodin měsíčně – 902,30 € 

• stupeň 6 – péče nutná více jak 180 hodin měsíčně v případě, ţe je 

nutné poskytnout ošetřování, které není časově koordinovatelné, 

pravidelně během dne a noci a je nutná trvalá přítomnost pečující 

osoby během dne a noci, protoţe existuje vysoká pravděpodobnost 

ohroţení dané osoby nebo cizí osoby – 1260 € 

• stupeň 7 – péče nutná více jak 180 hodin měsíčně, pokud osoba 

neovládá všechny končetiny a není moţná funkční kompenzace – 

1 655,80 € 



Koncept prevence 

bezdomovectví 
 

• neexistuje ţádná strategie prevence vzniku bezdomovectví kromě 

snah o uvolnění trhu s nemovitostmi 

• místní úroveň  

– soudy informují obecní úřady o všech jednotlivých případech 

bezdomovectví 

• úroveň spolkových zemí 

– nízkonákladové investice do oblasti bydlení 

– výstavba nových domů či obnova městské zástavby s dodatečnými 

příspěvky na bydlení 

• spolupráce organizací na preventivních strategiích a plánech 

– organizace BAWO (sociální a lékařská pomoc pro bezdomovce) 

• 272 poskytovatelů sluţeb pro osoby bez přístřeší 



Protidrogové preventivní sluţby 

• není formulována ţádná národní protidrogová strategie ani ucelená 

protidrogová politika 

• zařízení jsou financovány z několika zdrojů: 

– SDW (protidrogové koordinační středisko Vídně) 

– zdravotní pojištění – kaţdý občan je zdravotně pojištěn 

– justice 

– ministerstvo zdravotnictví 

– kraje a obce 

– další dárci 

• organizace dostávají paušál na klienta, většinou jeden zdroj tvoří aţ 

90 % finančních příjmů 

• léčba uţivatelů drog má přednost před pobytem ve vězení, pokud 

nejde o trest vyšší neţ 3 roky nepodmíněně, léčba je financování z 

finančních zdrojů justice a vězeňství 

 



Sluţby sociální podpory pro 

rodinu, děti a mládeţ 
 

• poradenství pro rodiče a matky, centra rodičů a dětí, 

vzdělávání rodičů 

• rekreační akce pro děti, dovolené pro matky-

samoţivitelky, sociální příspěvek na dovolenou 

• streetwork a sociální práce orientovaná na cílové 

skupiny 

• sociální práce ve školách, výchovné a rodinné 

poradenství, dětská ochranná centra, dům pro matky a 

dítě, noclehárna 



Další příklady dobré praxe 

 

• sociálně-psychologické poradenské místo Wels 

• Djansekr – Centrum mládeţe na sídlišti Wels 

• Treff 9 – Centrum domu č. 9 – Wels 

• Středisko ţivotní pomoci – Lebenshilfe Wels 

• Sociální sluţby pro děti 



Porovnání českého a 

rakouského systému 
 

• Rakousko a Česká republika mají hodně 

společných prvků 

– sluţby sociální péče - porovnatelné obsahy, včetně 

struktury personálu 

– příspěvek na péči – avšak odlišný obsah, zdroje a 

jednotlivé stupně, včetně jejich počtu 

– nástroje na měření a zvyšování kvality – samotná 

úroveň kvality v celkovém měřítku je stále rozdílná 



Doporučení na případnou 

změnu české legislativy 
 

• časový obsah péče jednotlivých příspěvků na péči, případné 

navýšení na více stupňů 

• vyuţívání dalších zdrojů uţivatelů v pobytových a ambulantních 

sluţbách sociální péče jako finančního a nemovitého majetku 

• moţnost vyuţití participace na úhradách ze stran osob blízkých 

• komplexnost všech sluţeb s akcentací na cílovou skupinu, není 

primárně řešeno, zda jednotlivá sluţba spadá pod oblast školství, 

zdravotnictví, sociální práce, sociálních sluţeb, poradenství, bydlení 

– důleţité je komplexní zacílení na uţivatele 



 

Sociální sluţby v Rakousku 

 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/14440/2_Ra

kousko.pdf 

http://www.mpsv.cz/files/clanky/14440/2_Rakousko.pdf
http://www.mpsv.cz/files/clanky/14440/2_Rakousko.pdf


 

 

 

Děkuji za pozornost. 



ANALÝZA EXISTUJÍCÍCH SYSTÉMŮ 
PRO SLEDOV[NÍ VÝKONU  

A EFEKTIVITY SLUŽEB 
(PŘEHLED HLAVNÍCH ZJIŠTĚNÍ  

Z PROJEKTU CZ.1.04/3.1.00/04.00005) 

Mgr. Jiří REMR, Ph.D. 



Percepce výkonnosti 

Indik{tory výkonnosti 

Problémy ve st{vajícím systému vykazov{ní výkonnosti 

Modely pro sledov{ní výkonu 

Problémy při měření výkonu 

Způsoby využití poznatků o výkonu 

Obsah 



Kvantitativní č{st výzkumu 

Termín sběru dat: říjen 2012 

Metoda sběru dat: telefonické dotazov{ní (CATI) 

Velikost zkoumaného souboru: 262 případů 

Technika výběru: kvótní 

Výběrov{ chyba: 6,2 % 

Metodika výzkumu 

Kvalitativní č{st výzkumu 

Termín sběru dat: říjen/listopad 2012 

Metoda sběru dat: individu{lní hloubkové rozhovory 

Velikost zkoumaného souboru: 66 rozhovorů 

V těchto bublinách jsou 
prezentovány  vybrané 

odpovědi z hloubkových 
rozhovorů, které dokládají 

nebo rozšiřují zjištění 
vyplývající z kvantitativního 

šetření. 



Cílov{ skupina = poskytovatelé 
sociálních služeb, kteří  poskytují 
následující typy služeb: pobytové 
péčové; terénní péčové;  preventivní 
děti, mládež, rodina; preventivní 
dospělí bez přístřeší; preventivní 
drogové a preventivní minority.  
 

Struktura poskytovatelů: 

21

21

14
15
15
14

údaje jsou v procentech

preventivní minority

preventivní drogové

preventivní dospělí bez přístřeší

preventivní děti, mládež, rodina

terénní péčové

pobytové péčové

Struktura hloubkových rozhovorů : 

TRS 

POČET 
REALIZOVANÝCH 
INDIVIDUÁLNÍCH 
HLOUBKOVÝCH 
ROZHOVORŮ 

pobytové péčové 10 

terénní péčové 11 

preventivní děti, 
mládež, rodina 

12 

preventivní dospělí  
bez přístřeší 

11 

preventivní drogové 11 

preventivní minority 11 

CELKEM 66 



Percepce výkonnosti 



Spont{nně uv{děné definice výkonnosti 
(vybrané fragmenty z hloubkových interview) 

Výkonnost je počet 
provedených výkonů  
v rámci poskytnutých 

služeb.“ 

„Výkonnost je statistika, kdy 
sledujeme počty uživatelů  

a počty kontaktů.“ 

„Výkonnost znamená výši 
výkonu za časovou 

jednotku. Ta ale musí jít 
ruku v ruce s kvalitou.“ 

„Výkonnost je o tom, 
jestli máme klienty, jestli 

se vracejí z důvodu 
spokojenosti.“ 

„Výkonnost znamená,  
že jsou naši lidi plně vytížení.“ 



Spont{nně uv{děné definice výkonnosti (TOP 10) 



Důležitost sledov{ní výkonnosti poskytovaných služeb 

zásadní
36%

velmi důležité
59%

nepříliš 
důležité

4%

bezvýznamné
1%

„Sledování výkonnosti je  
životně důležité z pohledu 

toho, abychom byli 
schopni předložit těm, 

kteří nám přispívají, jakým 
způsobem naplňujeme 

jejich zakázku.“ 



Spont{nně uvedené důvody sledov{ní výkonnosti (TOP 5) 

Spont{nně uvedené hlavní důvody sledov{ní výkonnosti 
(vybrané fragmenty z hloubkových interview) 

„Sledování a hodnocení 
výkonnosti je důležité, 

protože tím monitorujeme 
náš přínos klientům.“ 

„Sledování výkonnosti je 
velmi důležité, protože se 
od toho odvíjí hodnocení 

zaměstnanců.“ 



Spont{nně uvedené příčiny nedosahov{ní výkonnosti (TOP 5) 



Indik{tory výkonnosti 



Definované klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) 

KPI jsou 
definovány

48%

KPI nejsou 
definovány

52%



Sledované ukazatele výkonnosti (KPI)  
(vybrané fragmenty z hloubkových rozhovorů) 

„Do OK systému zadáváme 
počet uživatelů, počet 

kontaktů, počet intervencí, 
počet odmítnutých klientů  

a tak.“ 

„Sledujeme, kolik 
pracovníků mělo kolik 

klientů. Třeba kolik terénní 
pracovníci strávili času  

na cestách, kolik strávili 
času s klienty.“ 

„Zaznamenáváme data o tom, jak a v jaké míře 
pracujeme s klienty tzn., kolik klientů podporujeme, 

kolik klientů jsme podpořili celkem v daném roce, kolik 
klientů oslovíme, kolik jich odejde, jak dlouho se 
dobrovolník s klientem schází, jak vztah funguje.“ 



Spont{nně uvedené ukazatele výkonnosti (KPI),  
které organizace sledují (TOP 10) 

Pozn.: data se vztahují k organizacím, které mají 
definované klíčové ukazatele výkonnosti (48 %) 



Konkrétní KPI sledované v současné době 

90
88

86
79

66
63
62

53
50
50
49

39
23

21
14

12

0 20 40 60 80 100

kontakt
docházka zaměstnanců

intervence
náklady klíčové aktivity organizace

náklady na jednoho klienta
klientohodina

podíl stížností na celkovém počtu klientů
fluktuace zaměstnanců

lůžkoden
cash-flow

klientoden
dojezdová vzdálenost

dlouhodobý zisk (přínos) z jednoho klienta
ROI (návratnost investice)

náklady na získání nového klienta
EBIT

údaje jsou v procentech

Pozn.: data se vztahují k organizacím, které mají 
definované klíčové ukazatele výkonnosti (48 %) 



Stanovov{ní cílových hodnot ukazatelů výkonnosti 

ano, u 
všech

6%

ano, u 
většiny

32%

ano, ale 
jen u 

některých
48%

ne
14%

„Pro ty dlouhodobý cíle  
si nemyslím, že bychom  

to byli schopný 
naplánovat dopředu.“ 



Spont{nně uvedené služby, u nichž poskytovatelé sledují 
výkonnost (TOP 3) – podle trsu služeb 



Problémy ve st{vajícím 
systému vykazov{ní 

výkonnosti 



! nejednotný a nejasný význam používaných pojmů 

! metodika sledování jednotlivých ukazatelů není popsána a ustálena 

! vykazovaná výkonnost má jen informační charakter (dosažené 

    výsledky se neodrážejí v poskytovaných  finančních prostředcích) 

! časový rámec pro sledování řady ukazatelů výkonnosti je příliš krátký 

    a neumožňuje přijímat adekvátní opatření 

! stávající systém požaduje doplňování mnoha ukazatelů zpětně 

Problémy ve st{vajícím systému vykazov{ní výkonnosti 



Problémy ve st{vajícím systému vykazov{ní výkonnosti 

„Není jednotný výklad, každá 
organizace k tomu přistupuje 
jinak. Takže tam něco dáme  
a víme, že nás ministerstvo 
porovnává s daty, které jsou 

zpracovávané úplně jinou 
optikou.“ 

„Sledujeme značný nárůst 
zájmu krajů o výkaznictví, 

ale každý kraj je jako 
zvláštní stát. Pravidla, která 

platí v jednom, neplatí  
v druhém.“ 

! nejednotný a nejasný význam používaných pojmů 



Problémy ve st{vajícím systému vykazov{ní výkonnosti 

! metodika sledování jednotlivých ukazatelů není popsána a ustálena 

„Byla by užitečná domluva 
mezi ministerstvem, kraji  

a městy, aby to bylo 
stejné, stejnou formou.“  

„Pokud by někdo dal 
jednotnou metodiku, tak je 
to usnadnění práce, prostě 

vykazuje se jedno číslo  
pro všechny.“ 

„Pokud stát zavede jednotný systém hodnocení 
sociálních služeb s jasnou metodologií, co se 

měří v jakých službách, s daty, které jsou 
srovnatelné, tak to by bylo nejjednodušší jak  

pro stát, tak pro poskytovatele.“ 



Problémy ve st{vajícím systému vykazov{ní výkonnosti 

! vykazovaná výkonnost má jen informační charakter (dosažené 

    výsledky se neodrážejí v poskytovaných  finančních prostředcích) 

„Poskytujeme přesná data  
a jiná zařízení si tu práci  

nedají. Poskytují nepřesná 
data a můžou být hodnoceni 

lépe, protože ta data mají 
lepší, i když ne validní.“ 

„Stávající systém není 
objektivní.“ 



Problémy ve st{vajícím systému vykazov{ní výkonnosti 

! časový rámec pro sledování řady ukazatelů výkonnosti je příliš krátký 

    a neumožňuje přijímat adekvátní opatření 

„Pro  stabilitu služeb je 
důležité, abychom věděli,  
s čím můžeme počítat.“ 

„Potřebujeme víceleté 
financování, abych měl jistotu, 
že tři roky dostanu tolik a tolik 

peněz a mohl se věnovat 
rozvoji firmy, zaměstnancům,  

a tak dále.“ 



Problémy ve st{vajícím systému vykazov{ní výkonnosti 

! stávající systém požaduje doplňování mnoha ukazatelů zpětně 

„Někteří donoři nedají 
dopředu vědět, co máme 

sledovat. Takže my to 
potom musíme nějak 

zpětně dopočítávat, někdy  
i odhadovat.“ 

„Určitě by nám pomohlo,  
kdyby se to vše ustálilo.  

Jak čísla, která máme sbírat,  
tak i názvy jednotlivých 

faktorů.“ 

Dopředu nevíme, co se po nás bude 
chtít na konci roku, pak to musíme 

dohledávat a dělat to prostě zpětně.“ 



Modely pro sledov{ní 
výkonu 



Použív{ní systému, postupu či mechanismu pro systematické 
sledov{ní výkonnosti  

používají
63%

nepoužívají, 
ale plánují 
využívat v 
budoucnu

15%

nepoužívají 
a ani 

neplánují 
využívat

22%



Konkrétní systémy, postupy nebo mechanismy 
systematického sledov{ní výkonnosti (TOP 5) 

Pozn.: data se vztahují k organizacím, které používají 
konkrétní systémy, postupy nebo mechanismy 
systematického sledování výkonnosti (63 %) 



Spont{nně uvedené metody/ukazatele kalkulace a sledov{ní 
n{kladů 



Využív{ní Activity Based Costing (ABC) a Balanced 
Scorecard (BSC) 
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ABC BSC údaje jsou v procentech

nepoužívají a ani neplánují využívat

nevyužívají, ale plánují využívat v budoucnu

využívají v současnosti



Problémy při měření 
výkonu 



Konkrétní problémy při sledov{ní výkonnosti 
(vybrané fragmenty z hloubkových rozhovorů) 

„Pořád jsme sledovali tu 
kvalitu a toto je opravdu 

nová věc.“ 

„My nejsme výrobní 
podnik, kde se dá říct,  

že z linky vyjelo dvacet aut, 
tak jsme lepší než linka,  

ze který vyjelo patnáct aut. 
Tady je důležitý do toho 

dávat tu kvalitu.“ 

„Čas, aby někdo mohl sedět a vytahovat  
z dokumentace tu statistiku a zpracovávat výstupy, 

které by mě zajímaly. Ale je to o tom, že je zapotřebí 
další kapacity, aby to někdo mohl dělat“. 



Četnost výskytu konkrétních problémů při sledov{ní 
výkonnosti I. 
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neví se, jak přesně výkonnost měřit

roztříštěnost dat; nejednotný formát dat
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Četnost výskytu konkrétních problémů při sledov{ní 
výkonnosti II. 

24

21

18

15

8

4

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

nízká využitelnost ukazatelů výkonnosti

nedostatečné analytické dovednosti
pracovníků
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nedokážeme na výsledky navázat
adekvátními změnami

firemní kultura, která sledování
výkonnosti nepřeje

nezájem vedení o problematiku
výkonnosti

údaje jsou v procentech



Způsoby využití 
poznatků o výkonu 



Využití údajů o výkonnosti 

informace 
donátorům

40%

zpětná vazba 
zaměstnancům

60%



Způsoby využití výsledků výkonnosti 
(vybrané fragmenty z hloubkových rozhovorů) 

„Sledování výkonnosti nám 
slouží k optimalizaci řízení.“  

„Používáme to jako podklad 
pro vlastní myšlenky. Ne 
jako statistiku, která se 

nějak tváří, aby nám 
ministerstvo dávalo více 

peněz.“ 

„Hlavně ty pracovní výkazy, protože se ukázalo, že pracovníci měli 
nastavený čas na určité věci a buď ten čas nedostačoval nebo byl zbytečně 

velký. Tak se to upravovalo. Pak taky v těch výstupech, kdy se nestíhalo  
z důvodu vysokého počtu klientů. Vyhodnotili jsme, že musíme zvednout 

kapacitu a přijmout dalšího člověka.“ 

„Údaje o výkonnosti slouží  
k tomu, aby se zlepšovala 

kvalita a efektivita té 
asistence.“ 



Způsoby využití výsledků výkonnosti 
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Děkuji za pozornost 
Mgr. Jiří REMR, Ph.D. 

jiri.remr@inesan.eu 
+ 420 602 373 855 



Nástroje k efektivnímu řízení a 

financování sítě sociálních sluţeb v 

Královéhradeckém kraji 

Ing. Ivan Guman, Mgr. Jiří Zeman 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 



Efektivita či efektivnost vyjadřujeme praktickou účinnost nějaké 

(jakékoliv smysluplné) lidské činnosti. 

Jedná se o souhrnné vyjádření konkrétního účinku nějakého efektu nebo i 

více různých vzájemně působících efektů. Efektivita pak obvykle bývá 

hlavním kritériem při posuzování úspěšnosti. Zdroj: http://cs.wikipedia.org  

Hospodárnost vyuţití dostupných prostředků ekonomickými subjekty 

tak, aby bylo dosaţeno minimálních nákladů a zároveň maximálního 

moţného zisku (v případě sociálních sluţeb účinku). Zdroj: 

http://cs.wikipedia.org  

Definice pojmů 

http://cs.wikipedia.org/
http://cs.wikipedia.org/


Cílem sociálních služeb  

• přecházet sociálnímu vyloučení 

• dosahovat sociálního začlenění 

 

Zajišťovat podmínky  

• Zachovávat lidskou důstojnost 

• Individuálně zjišťovat potřeby a z nich vycházet 

• Podporovat samostatnost 

Efektivitu služeb spatřujeme v dosahování  těchto cílů  

a podmínek za pokud možno nejnižší náklady – potřebu 

dofinancování. 

Efekty sociálních služeb  



Úrovně řízení efektivity v sociálních 

službách 

• kritéria pro financování,  

• kontrola dosahování cílů,  

• princip konkurence. 

Úroveň sítě sociálních služeb 

 
• pravidla řízení sítě sluţeb sociálních sluţeb, 

• vyhodnocování vytíţení kapacity sluţeb dle rozsahu a skladby, 

• posilování komplexnosti sluţeb. 

Úroveň jednotlivých služeb 

 



Opatření posilující efektivitu  

na úrovni krajské sítě 

sociálních služeb 



• nestabilita – poskytovatelé neví, kolik a kdy dostanou – nehospodárné vyuţití 

finančních prostředků, devalvace lidských zdrojů 

• vícezdrojové financování – viz předcházející 

• nejasná definice cílových skupin a  činností sociálních služeb 

• růst podle zdrojů – příliš mnoho malých organizací – vysoké provozní náklady 

na jednotku přímé práce, malý potenciální trh vede k dumpingu sociálních 

sluţeb – finančnímu i „přepečovávání“  

• příliš silná vazba na historii 

• regulace – podmínky registrace – např. personální zajištění a časová 

dostupnost, cenová regulace vyhl., v případě, ţe by financování bylo dle 

jednotky – hrozí fakt, ţe jakýkoli klient je lepší neţ ţádný 

• snaha řešit vše sociální službou – nízká míra podpory souvisejících činností 

• nadměrná výše dotací u některých poskytovatelů sociálních sluţeb 

Slabé stránky v oblasti efektivity sítě  

a systému financování 



• návaznost sítě na přirozené zdroje, zejména v oblasti bydlení, občanských a volnočasových aktivit 

• komplexnost pomoci – komplexní sluţby podpory v přirozeném prostředí zvyšují jejich účinnost – tj. 

udrţení v přirozeném prostředí 

• orientace na potřeby klienta – sluţby nastavit dle potřeb klientů – rozsah činností, časová dostupnost, 

cíle sluţby 

• orientace na míru rizika ohrožení sociálním vyloučením 

• zajištění JISTOTY a srozumitelnosti pro uživatele – případová práce na obcích – tak aby 

nedocházelo k naduţívání sluţby 

• sociální služby jako veřejné služby  

• účast poskytovatelů 

• partnerský přístup subjektů podílejících se na vícezdrojovém financování - jednotná pravidla 

• zachování pružnosti 

• snížení počtu malých organizací – úspory z rozsahu, zvýšení pruţnosti 

• snižování provozních nákladů – zajišťování stravy, energetická náročnost, organizace administrativy 

a přiměřenost provozních podmínek  

• nízká náročnost administrace systému  

Posílení efektivity podporou 

systémovosti sítě služeb  



Definice sítě služeb a řízení o změně 

rozsahu sítě služeb 

 • Řídící skupina – zástupci hlavních zadavatelů sluţeb v regionu 

• Síť sociálních služeb – definující rozsah sluţeb a jejich teritoriální 

dostupnost – zadání sluţby 

• Kritéria hodnocení služeb v procesu řízení  o změně sítě – vyuţívají další 

nástroje   

• Doporučení k využití přirozených zdrojů  a souvisejících sociálních sluţeb 

(komplementů) 

• Definice minimálního standardu prostorové dostupnosti 

• Nastavení minimální velikosti a časové dostupnosti jednotlivých druhů 

sluţeb 

• Jednotná pravidla pro výpočet dotací – mechanismus vyrovnávací 

platby 

• Zjišťování potřebnosti, včetně rizika (důsledků) a vyhodnocování zaměření a 

vytíţení stávajících sluţeb –  sběr potřeb a provádění kontrol 

 



Zjišťování potřebnosti a vytížení 

stávajících služeb 

• Součást činnosti sociální práce a sociálních sluţeb – jednání 

se zájemci o sluţbu, poradenství 

• Potřebnost v návaznosti na vyhodnocování rozsahu 

poskytovaných sluţeb a skladbu jednotlivých činností 

• Provádění kontrol s ohledem na zjišťování cílové skupiny, cílů 

sluţeb a jejich dosahování 

• Posouzení komplementů 

• Teritoriální pohled na potřebnost 

 



Řídící skupina jako institucionální základ 

• rozhoduje o změně sítě sluţeb   

 Prostřednictvím kritérií hodnocení sluţby 

 na základě ţádosti obcí či poskytovatelů 

 Na základě zpracovaných analýz a kontrol poskytovaných 

sluţeb 

• Sjednává dohodu o zajištění vyrovnávací platby pro 

konkrétní poskytovatele 

• Spolurozhoduje o nastavení systému a pravidel systému 

• Posiluje jednotnost a předvídatelnost 



Úroveň poskytovaných 

sociálních služeb 



Efektivita poskytovaných služeb  

a hospodárnost 

Parametry financování sociálních sluţeb musí být nastaveny tak, aby 

mohly sociální sluţby zajišťovat tyto cíle a vytvářet nutné podmínky. Aby 

mohl být zajištěn kontinuální vývoj a byly respektovány stávající rozdíly. 

Nastavení smysluplných parametrů financování 

Sledování hospodárnosti 

Hospodárnost je sledována na zvolené jednotky. 

Zadavatelé posilují prvky hospodárnosti. 

Dojednání rozsahu a podoby služeb – pravidla poskytování 

Provádění evaulací stávajících služeb 

Cíle, cílová skupina a činnosti sociálních sluţeb směřují k posilování 

sociálního začleňování 



Hodnocení efektivity sociálních služeb 

• Prostřednictvím evaluací prováděných u poskytovatelů 

dle formulovaných pravidel 
 Vymezení nabídky služeb – nastavení činností a vyuţití personálu 

 Vymezení cílové skupiny, ověřování jednání se zájemcem o 

sluţbu 

 Stanovování cílů práce s uživatelem, vyhodnocování spolupráce 

 Nastavení spolupráce při řešení klientovi situace 

 Vyhodnocování nastavení služby 



 

 

Nastavení parametrů pro financování 

sociálních služeb 

• Příjmy – zachování finanční dostupnosti sluţby – zachování důstojnosti 

uţivatelů tj. tak, aby se z většiny platících uţivatelů nestala většina ţadatelů o 

prominutí platby 

• Strava – ekonomická bilance, nezbytnost realizace s ohledem na podmínky 

• Zdravotnický personál – ekonomická bilance, nezbytnost vyuţití 

zdravotnického personálu 

• Provozní složky – náklady na provoz zařízení, často nelze ovlivnit jejich 

rozdílnost – stavebně technické podmínky 

• Přímá páce – prvek „kvality“, jejich diferenciace dle „náročnosti klientely“, 

počet, vzdělání a pracovní podmínky personálu by měly být takové, aby 

vytvářely podmínky stanovené zákonem 

• Stanovení kalkulace a cenová diferenciace 

• Vytížení personálu 



Vývoj provozních  nákladů sociálních  služeb v 
KHK  (tis. Kč) 

rok   

pobyt pobytová 
ambulantní 
péče 

poradenství prevence prevence 
pobyt 

terénní 
péče 

celkem 

2012   1 055 377 92 850 20 966 108 275 4 401 185 970 1 467 840 

2013   1 078 263 94 846 20 966 107 587 4 401 193 153 1 499 216 

2014   1 092 934 96 889 20 966 107 599 4 401 200 622 1 523 411 

2015   1 107 827 98 981 20 966 107 612 4 401 208 389 1 548 175 

2016   1 122 946 101 123 20 966 107 624 4 401 216 465 1 573 525 



Vývoj provozních  nákladů sociálních  služeb v 
KHK  (tis. Kč) 

rok   

pobyt pobytová 
ambulantní 
péče 

poradenství prevence prevence 
pobyt 

terénní 
péče 

celkem 

2012   1 055 377 92 850 20 966 108 275 4 401 185 970 1 467 840 

2013   1 078 263 94 846 20 966 107 587 4 401 193 153 1 499 216 

2014   1 092 934 96 889 20 966 107 599 4 401 200 622 1 523 411 

2015   1 107 827 98 981 20 966 107 612 4 401 208 389 1 548 175 

2016   1 122 946 101 123 20 966 107 624 4 401 216 465 1 573 525 

+67 mil. 
bez 

nárůstu 

kapacit 

+30 mil. 
při pokrytí 

potřebného 

nárůstu 

+8 mil. při 

pokrytí 

potřebného 

nárůstu 



Vývoj sluţeb je 

zatíţen pocity 



Tendence uvaţování při hodnocení ţádostí o dotace 

  umí řádně vyúčtovat dotaci 

 

  přednost mají „srdcaři“ 

 

  umí to lépe podat a prodat 

 

  „někoho za sebou mají“ 

Každý donátor má svá pravidla 



Co bychom opravdu  potřebovali umět? 

  změřit, zváţit, objektivně zdůvodnit rozsah sítě sociálních sluţeb 

 

  objektivně vyčíslit míru finančního vykrytí jednotlivých sluţeb (vyrovnávací 

platba) 

 

  koordinovat podíl jednotlivých sloţek vykrytí ( státní rozpočet, rozpočty 

kraje    a obcí) 

 

  nastavit pravidla víceletého financování 

 

 



Jaké údaje máme 

k dispozici? 



Data z benchmarkingu                                                  
(struktura uţivatelů, zaměstnanců, poskytovaných sluţeb, nákladů a výnosů) 

Data z registru 

Závěrky  účetnictví obcí a měst                                                          
(celkové výdaje a výdaje na sociální oblast) 

Údaje o příspěvcích na péči                                                            
(kde kolik osob v jakém věku a v jakém stupněm postiţení)  

Demografické údaje                                                                
(počty, věkové struktury v jednotlivých obcích – pak součty do ORP, OP3 ) 

Vlastní poznatky                                                                               
(kontrolní činnost, setkávání,rozbory…..) 
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Náklady vybrané sluzby  na 1 obyvatele tis.Kč 0,226 0,195 0,446 0,164 0,227 0,190 0,246 0,178 0,247 0,335 0,299 0,137 0,514 0,307 0,135 0,260

Příspěvek na péči na 1 obyvatele tis.Kč 1,572 2,053 1,951 1,841 1,454 1,806 1,703 2,322 1,943 1,619 1,409 2,487 2,055 1,875 1,567 1,771

Sociální výdaje na 1 ovyvatele tis.Kč 0,554 0,188 0,347 0,434 0,274 0,295 0,341 0,410 0,306 0,617 0,651 0,169 0,377 0,434 0,191 0,340
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Pečovatelská služba 

Porovnání jednotlivých OP3                                                                           

– vybraná sluţba, „její potřebnost“, přístup OP3 k sociální oblasti 
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Náklady vybrané sluzby  na 1 obyvatele tis.Kč 0,575 0,488 1,081 2,238 0,818 0,000 1,401 1,895 2,071 1,649 0,767 0,975 0,176 1,581 0,699 1,137

Příspěvek na péči na 1 obyvatele tis.Kč 1,572 2,053 1,951 1,841 1,454 1,806 1,703 2,322 1,943 1,619 1,409 2,487 2,055 1,875 1,567 1,771

Sociální výdaje na 1 ovyvatele tis.Kč 0,554 0,188 0,347 0,434 0,274 0,295 0,341 0,410 0,306 0,617 0,651 0,169 0,377 0,434 0,191 0,340
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Domovy pro seniory 

Porovnání jednotlivých OP3                                                                           

– vybraná sluţba, „její potřebnost“, přístup OP3 k sociální oblasti 



Broumov
Dobrušk

a

Dvůr
Králové

nad
Labem

Hořice
Hradec
Králové

Jaroměř Jičín
Kostelec

nad
Orlicí

Náchod
Nová
Paka

Nové
Město
nad

Metují

Nový
Bydţov

Rychnov
nad

Kněţnou
Trutnov Vrchlabí

Náklady soc. sluţeb na 1 obyvatele tis.Kč 1,577 0,587 1,402 2,650 0,798 0,459 1,673 0,849 1,305 1,883 1,267 0,276 1,131 0,696 0,244

spoluúčast obcí na 1 obyvatele tis.Kč 0,293 0,117 0,235 0,151 0,171 0,126 0,183 0,272 0,188 0,233 0,434 0,027 0,315 0,358 0,098

Dotace stát-kraj na 1 obyvatele tis.Kč 0,273 0,124 0,530 0,781 0,379 0,196 0,552 0,137 0,400 0,584 0,358 0,089 0,419 0,108 0,020

Výše příspěvku na péči(PNP) na 1 obyvatele tis.Kč 1,810 2,259 2,021 1,926 1,601 1,687 1,617 2,512 1,888 1,383 1,570 2,355 2,230 1,927 1,700

Celk. výdaje v OP3 na 1 obyvatele tis.Kč 22,250 19,210 18,906 17,184 20,465 18,973 22,891 17,439 16,981 19,647 15,399 17,404 19,910 19,654 22,039
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V  souhrnných 

hodnotách  jednotlivých 

OP3  nejsou zahrnuty  
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organizace kraje (PO 

KHK) 

 

Realita 
bez PO KHK 
 

Porovnání jednotlivých OP3                                                                           

– sluţby v oblasti celkem, přístup OP3 k sociální oblasti s porovnáním 

celkových výdajů obcí 
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Co  vlastně 

provozujeme a 

financujeme? 



Náklady v Královéhradeckém kraji 
2011 v tis. Kč 

SOCIÁLNÍ 
SLUŽBY 
CELKEM 

ZDRAV 
CELKEM 

HOTEL 
CELKEM 

STRAVA 
CELKEM 

celkem 

Náklady 715 288 223 093 328 256 186 962 1 453 599 
Tržby od klientů a zdravotních 
pojišťoven 331 933 75 596 178 432 142 126 728 087 

Dofinancování z veřejných rozpočtů 383 355 147 497 149 825 44 836 725 512 

Struktura nákladů a výnosů dle jednotlivých oblastí sociální péče 

 
- zajištění sociální péče (pracovníků, zajišťujících činnosti v sociálních službách) 

- zajištění zdravotní péče  

- provozní (technické) náklady na zajištění poskytování služby 

- náklady spojené s přípravou a poskytováním stravy 

 

 



  Náklady         
v tis. Kč SOCIÁLNÍ 

SLUŽBY 
CELKEM 

ZDRAV 
CELKEM 

HOTEL 
CELKEM 

STRAVA 
CELKEM 

celkem 

37. § 37 - sociální poradenství - ostatní 
odborné sociální poradenství 11 255 320 1 922 1 13 498 

38. § 37 - sociální poradenství - sociální 
poradenství s prvky terapie 8 839   657 25 9 521 

39. § 39 - osobní asistence 23 653   728 163 24 544 

40. § 40 - pečovatelská služba 116 472   16 756 9 338 142 566 

43. § 43 - podpora samostatného bydlení (není 
zastoupena v pracovní skupině) 522   201   724 

44. § 44 - odlehčovací služby 20 089 14 094 8 101 5 903 48 186 

45. § 45 - centra denních služeb 4 248 17 1 251 129 5 646 

46. § 46 - denní stacionáře 22 862 264 6 073 2 348 31 547 

47. § 47 - týdenní stacionáře 3 690 622 873 622 5 806 

48. § 48 - domovy pro osoby se zdravotním 
postižením 128 054 41 374 67 802 32 472 269 702 

49. § 49 - domovy pro seniory 201 792 139 614 169 684 112 194 623 284 

50. § 50 - domovy se zvláštním režimem 54 124 25 486 33 233 22 578 135 421 

59. § 59 - kontaktní centra 5 306   506 39 5 851 

60. § 60 - krizová pomoc 558   12   570 

601. § 60 a) - intervenční centra 1 570 150 244 3 1 967 

61. § 61 - nízkoprahová denní centra 1 301   209 48 1 558 

62. § 62 - nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež 21 119   2 429 41 23 589 

63. § 63 - noclehárny 2 226   789 98 3 114 

64. § 64 - služby následné péče 3 506   435   3 942 

65. § 65 - sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi OD ROKU 2011 13 409   1 119 5 14 533 

66. § 66 - sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením 2 117   485   2 602 

67. § 67 - sociálně terapeutické dílny 1 014   96 1 1 111 

69. § 69 - terénní programy 9 642   403 1 10 047 

70. § 70 - sociální rehabilitace 15 459   2 345 80 17 884 

celkem 715 288 223 093 328 256 186 962 1 453 599 



  Tržby od klientů a zdravotních pojišťoven   
v tis. Kč SOCIÁLNÍ 

SLUŽBY 
CELKEM 

ZDRAV 
CELKEM 

HOTEL 
CELKEM 

STRAVA 
CELKEM 

celkem 

37. § 37 - sociální poradenství - ostatní odborné 
sociální poradenství 157       157 

38. § 37 - sociální poradenství - sociální 
poradenství s prvky terapie           

39. § 39 - osobní asistence 7 664       7 664 

40. § 40 - pečovatelská služba 36 859 352   8 335 45 545 

43. § 43 - podpora samostatného bydlení (není 
zastoupena v pracovní skupině) 30   9   39 

44. § 44 - odlehčovací služby 7 783 12 381 2 560 1 909 24 634 

45. § 45 - centra denních služeb 1 233     286 1 520 

46. § 46 - denní stacionáře 4 432     770 5 202 

47. § 47 - týdenní stacionáře 1 085 151 682 654 2 571 

48. § 48 - domovy pro osoby se zdravotním 
postižením 60 558 13 599 31 816 30 394 136 367 

49. § 49 - domovy pro seniory 170 674 38 490 119 907 85 398 414 469 

50. § 50 - domovy se zvláštním režimem 31 005 10 109 19 725 13 803 74 642 

59. § 59 - kontaktní centra           

60. § 60 - krizová pomoc           

601. § 60 a) - intervenční centra           

61. § 61 - nízkoprahová denní centra 54       54 

62. § 62 - nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež 4       4 

63. § 63 - noclehárny 536       536 

64. § 64 - služby následné péče 3 799       3 799 

65. § 65 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi OD ROKU 2011           

66. § 66 - sociálně aktivizační služby pro seniory 
a osoby se zdravotním postižením 98       98 

67. § 67 - sociálně terapeutické dílny           

69. § 69 - terénní programy           

70. § 70 - sociální rehabilitace 98   3   101 

celkem 331 933 75 596 178 432 142 126 728 087 



  Dofinancování z veřejných rozpočtů   
v tis. Kč SOCIÁLNÍ 

SLUŽBY 
CELKEM 

ZDRAV 
CELKEM 

HOTEL 
CELKEM 

STRAVA 
CELKEM 

celkem 

37. § 37 - sociální poradenství - ostatní 
odborné sociální poradenství 11 098 320 1 922 1 13 340 
38. § 37 - sociální poradenství - sociální 
poradenství s prvky terapie 8 839   657 25 9 521 
39. § 39 - osobní asistence 15 989   728 163 16 879 
40. § 40 - pečovatelská služba 79 614 -352 16 756 1 003 97 021 

43. § 43 - podpora samostatného bydlení (není 
zastoupena v pracovní skupině) 492   193   685 
44. § 44 - odlehčovací služby 12 306 1 713 5 540 3 993 23 552 
45. § 45 - centra denních služeb 3 015 17 1 251 -157 4 126 
46. § 46 - denní stacionáře 18 430 264 6 073 1 578 26 345 
47. § 47 - týdenní stacionáře 2 605 471 191 -32 3 235 
48. § 48 - domovy pro osoby se zdravotním 
postižením 67 496 27 776 35 986 2 078 133 335 
49. § 49 - domovy pro seniory 31 119 101 124 49 777 26 796 208 815 

50. § 50 - domovy se zvláštním režimem 23 119 15 377 13 508 8 776 60 779 
59. § 59 - kontaktní centra 5 306   506 39 5 851 
60. § 60 - krizová pomoc 558   12   570 
601. § 60 a) - intervenční centra 1 570 150 244 3 1 967 
61. § 61 - nízkoprahová denní centra 1 247   209 48 1 504 
62. § 62 - nízkoprahová zařízení pro děti a 
mládež 21 115   2 429 41 23 585 
63. § 63 - noclehárny 1 690   789 98 2 578 
64. § 64 - služby následné péče -292   435   143 
65. § 65 - sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi OD ROKU 2011 13 409   1 119 5 14 533 

66. § 66 - sociálně aktivizační služby pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením 2 019   485   2 505 
67. § 67 - sociálně terapeutické dílny 1 014   96 1 1 111 
69. § 69 - terénní programy 9 642   403 1 10 047 
70. § 70 - sociální rehabilitace 15 361   2 343 80 17 783 
celkem 383 355 147 497 149 825 44 836 725 512 



Kč  / den 
48 

DOZP 
49 DD 50 DZR průměr 

Náklady na 1 uživatele HOTEL 412 393 423 401 

Náklady na 1 uživatele SOC.SLUŽBY 498 274 388 338 

Náklady na 1 uživatele ZDRAV 106 121 124 118 

  1 016 789 935 857 

Příjmy na 1 uživatele HOTEL 256 278 285 274 

Příjmy na 1 uživatele SOC.SLUŽBY 228 209 194 211 

Příjmy na 1 uživatele ZDRAV 51 49 70 52 

  535 536 549 538 

Dofinancování 1uživatele HOTEL 156 115 138 127 

Dofinancování 1uživatele SOC.SLUŽBY 271 65 194 127 

Dofinancování 1uživatele ZDRAV 55 72 54 66 

  481 252 386 319 

Rozložení vyrovnávací platby vybraných pobytový 

služeb (příklad) 



Druh služby Mechanismus výpočtu VYROVNÁVACÍ PLATBY (VP) Upřesnění položek výpočtu POZNÁMKY 

40. § 40 - 

pečovatelská služba 

VP  se rovná  Náklady obvyklé (No) 

minus Příjmy od klientů obvyklé ( Pko ) 

 

VP=počet Ppp*No - 12002)*1001)*Ppp 

Náklady obvyklé  na Ppp se vygenerují pomocí 

mediánu z dat v benchmarkingu. Do Ppp se pro 

účel stanovení No započítají i sociální 

pracovníci. 

Obvyklé příjmy od klientů (Pko) se počítají 

pomocí sazby, počtu hodin přímého výkonu a 

počtu Ppp ( zde se jako Ppp počítají pouze 

pracovníci v sociálních službách). 

Obvyklými náklady se rozumí náklady na 

základní činnosti.  Ostatní činnosti, které 

bezprostředně souvisí se službou (např. 

praní, mandl apod.) a fakultativní nebudou 

předmětem vyrovnávací platby. Tyto 

zbytné činnosti musí být 

samofinancovatelné.  

49. § 49 - domovy pro 

seniory 

Vyrovnávací platba je rozdíl  obvyklých nákladů a 

všech obvyklých příjmů od klientů a zdrav. 

Pojišťoven. 

Složka No se rozpadne na tři složky: 

- náklady na pobyt (bez nákladů na přípravu 

stravy) - jsou vázány na vytížené lůžko 

-náklady na zajištění sociálních služeb jsou 

vázány na Ppp soc.péče  v návaznostu na stupeň 

zátěže, který se vypočítává ze struktury pacientů 

dle stupně postižení 

-náklady na zajištění zdravotní péče  v 

návaznosti na Ppp zdravotní péče v návaznosti 

na stupeň zátěže 

 

-Obvyklé úhrady za pobyt budou určeny dle 

úhradové vyhlášky na obvyklé vytížení lůžek a 

nebude se zohledňovat nižší příjem 

-Příjmy za sociální péči jsou známé z 

benchmarkingu alze je ověřit výpočtem nebo 

kontrolou 

-Obvyklé příjmy od zdrav.pojišťoven  budou 

určeny dle mediánu v návaznosti na počet lůžek 

a stupeň zátěže. Nižší příjmy než vypočtené 

mediánem se nezohlední. 

Zřízení, která poskytují tyto pobytové 

služby, budou hodnoceny jako celky. 

 

Z Výpočtu No se vyloučí náklady na 

přípravu stravy. Strava se nebude dotovat. 

 

Z No na zajištění pobytu budou vyloučeny 

odpisy a součástí  vyrovnávací platby bude 

příspěvek na lůžko (výpočet mediánem z 

odpisů) 

 

Případné odchylky od obvyklých nákladů 

budou posuzovány individuálně a mohou 

mít vliv na konečnou výši vyrovnávací 

platby.   

 

U týdenních stacionářů bude ve všech 

složkách No  zohledněno vytížení kapacit, 

která může být nižší. 

  

Vyrovnávací platba – podíl veřejných prostředků na dofinancování služby 
 
-až v rámci dotačních řízení se řeší podíl jednotlivých samospráv a státního rozpočtu 



  

Domov pro 
seniory 
Vrchlabí 

Domov 
důchodců 
Tmavý Důl 

Domov 
důchodců 

Dvůr 
Králové nad 

Labem 

Domov 
důchodců 

Lampertice 

Domov pro 
seniory 
Pilníkov 

Sociální 
služby 
města 

Opočna 

              
Spotřební materiál (501) -44 412 169 166 -162 611 -91 072 208 679 -120 393 
Pohonné hmoty (501) 7 408 19 750 -16 898 -679 13 573 -2 801 
Drobný hmotný majetek (501) -94 938 296 211 1 028 974 -28 813 431 116 169 511 
z toho drobný hmotný majetek (501) z 
dotací, příspěvků a darů             
Potraviny (501) 9 199 -59 990 -59 760 -102 608 142 706 -970 792 
Ostatní materiálové náklady (501) -101 375 49 717 209 762 656 276 -17 456 87 901 
Spotřeba energie celkem (502, 503) -185 767 1 401 993 603 161 -245 096 -189 048 -290 299 
Opravy a udržování (511) 158 688 1 737 698 96 943 668 016 57 065 -207 371 
z toho opravy a udržování (511) z dotací 
a příspěvků             
Cestovné (512) -3 597 8 618 -4 538 -3 544 8 841 -3 438 
Náklady na reprezentaci (513) -1 048 27 2 025 -1 270 3 790 -1 009 
Ostatní služby (518) 1 035 489 -370 167 92 354 -306 482 404 117 1 338 333 
Spoje (518) 8 289 -4 042 -40 142 2 547 73 199 -23 712 

Rozdíly nákladů oproti mediánům (na celkovou kapacitu) 

Odchylky v důsledku specifických podmínek poskytovatelů mohou být zohledněny ve výši 
vyrovnávací platby 



  

Domov pro 
seniory 
Vrchlabí 

Domov 
důchodců 
Tmavý Důl 

Domov 
důchodců 

Dvůr 
Králové nad 

Labem 

Domov 
důchodců 

Lampertice 

Domov pro 
seniory 
Pilníkov 

Sociální 
služby 
města 

Opočna 

Administrativní a THP pracovníci 
celkem -0,216  -0,157  0,016  0,011  -0,108  0,087  
Pracovníci sociální péče celkem – 
součet pracovníků dle § 109 a § 116 
písm. a), b), c), d) zákona č. 108/2006 
Sb. -0,275  -0,386  1,099  0,154  0,523  0,159  
Zdravotničtí pracovníci celkem -0,706  -0,535  -0,119  0,321  -0,154  -0,366  
Pracovníci - prádelna -0,098  -0,157  0,020  -0,089  0,025  0,008  
Pracovníci - stravování -0,208  0,132  0,142  -0,014  -0,103  0,375  
Pracovníci - údržba -0,162  -0,254  -0,037  0,023  -0,015  0,071  
Pracovníci - úklid -0,011  -0,069  0,120  0,204  0,075  0,006  
Pracovníci - obslužný personál ostatní             
              
Průměrný přepočtený počet 
zaměstnanců včetně DPČ -1,551  -1,238  1,393  0,729  0,322  0,406  
Administrativní a THP pracovníci 
celkem -0,216  -0,157  0,016  0,011  -0,108  0,087  
Pracovníci přímé péče -0,932  -0,848  1,039  0,521  0,401  -0,181  
Ostatní obslužný personál -0,543  -0,444  0,168  0,064  -0,059  0,426  

Výsledek propočtu počtů pracovníků dle zátěže 
- může mít vliv na přiznání optimálních nákladů 



Výsledek propočtu počtů pracovníků dle zátěže 

Příklad:   
 

V  zařízení, kde je  

- 10 uţivatelů se stupněm závislosti 1 

-  5 uţivatelů se stupněm 2 

-  8 uţivatelů se stupněm 3 

-  9 uţivatelů se stupněm 4 

 

 je celková zátěž rovna  10*0,8 + 5*4 + 8*8 + 9*12 = 200. 

 

 

 
 

Pokud je počet pracovníků přímé péče roven deseti, na 

jednotku zátěže připadá  10/200 = 0,05 pracovníka přímé 

péče.   
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Denní snímek -Pracovníci přímé péče/kapacita 

Časové snímky dne u pobytových 

sluţeb  
-teoreticky nám mohou napovědět i orientační potřebu 

kapacit personálu  pro denní ambulantní péči 



Děkujeme za pozornost 

Ing. Ivan Guman, iguman@kr-kralovehradecky.cz 

Mgr. Jiří Zeman, jzeman@kr-kralovehradecky.cz 

http://socialnisluzby.kr-kralovehradecky.cz 

 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje 

Odbor sociálních věcí  

Oddělení analýz, koncepcí a financování 


