Testuje se kalkulační vzorec, tvoří se katalog sociálních jevů
Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci
projektu Podpora procesů v sociálních službách testovalo první variantu kalkulačního
vzorce pro srovnání nákladů na sociální služby. Vytvořilo Katalog sociálních jevů, který
bude sloužit jako možný nástroj nového
systému, a pracuje na určení vztahu sociálních služeb k činnostem vykonávaným na
základě pověření k výkonu sociálně-právní
ochrany dětí.

rec ještě upravit. U těchto služeb je obtížné
nalézt sjednocující „kapacitní jednotku“,
jako je například lůžko u pobytových služeb.
U terénních a ambulantních služeb je nastavení kapacitní jednotky různorodé, může to
být uživatel, intervence, kontakt nebo i hovor.
Upravená varianta kalkulačního vzorce,
kde by kapacitní jednotka měla vycházet
hlavně z pracovníků v přímé péči, by měla být
k dispozici na podzim tohoto roku.

Kalkulační vzorec pro pobytové i ambulantní
služby
Nový kalkulační vzorec, který pro Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhli ekonomičtí odborníci, by měl přesněji vypočítat reálné
náklady na různé druhy sociálních služeb.
Tento nástroj by měl významně napomoci
při určování efektivity konkrétní sociální služby a pomohl by odstranit plýtvání zejména
se státními prostředky. Testování ukázalo,
že vzorec velmi dobře rozlišuje nákladovost
u pobytových sociálních služeb, u kterých je
uvedena jako „kapacitní jednotka“ lůžko.
Testování kalkulačního vzorce probíhalo
u vybraných poskytovatelů sociálních služeb zastřešených Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR i u poskytovatelů, které
zřizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Testování výpočtu u ambulantních a terénních služeb však ukázalo, že bude nutné vzo-

Katalog sociálních jevů
Ministerstvo práce a sociálních věcí pokračuje v upřesňování Katalogu sociálních jevů,
tedy takových jevů, jež významně ovlivňují
sociální skupinu i jednotlivce. Na úrovni státu
je to například momentální situace na trhu
práce, na úrovni rodiny zadluženost či exekuce. Odborníci už vytvořili soubor identifikátorů, tedy ukazatelů, které tento sociální jev
provázejí nebo ho vyvolávají. Půjde o statistická data, která se budou získávat z různých
úřadů a organizací, například údaje o relativní
a absolutní chudobě, o počtu příjemců přídavků na dítě, o počtu hracích automatů na
1 000 obyvatel.
Ukazuje se, že tento systém odbourá nutnost zadávání drahých analýz a zlepší spolupráci rezortů ve sběru a vyhodnocování
dat. Jednotná metodika dokáže lépe odhalit
nastupující nebezpečí sociálního jevu a rych-

leji přinést řešení na nejrůznějších úrovních,
v konkrétní lokalitě, u konkrétní skupiny. A to
je cíl celého snažení – přesněji a rychleji reagovat na potřeby obyvatel a vyvarovat se rozvoje neefektivních či nepotřebných činností.

Na 200 podnětů k typologii služeb
V rámci uskutečněných konzultací k nové
typologii sociálních služeb nasbírali zpracovatelé projektu více než 200 podnětů jak
od poskytovatelů sociálních služeb, tak i od
odborníků na nejrůznějších úrovních. Cílem
nové typologie je zjednodušit celý systém,
snížit administrativní náročnost a lépe tak
sledovat nákladovost konkrétních sociálních
služeb. V současnosti je 33 druhů sociálních
služeb, jejichž činnosti se často překrývají
nebo dublují. Součástí redefinování sociálních služeb je také určení vztahu sociálních
služeb k činnostem, které jsou vykonávány
na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí (SPOD). Většina organizací,
které mají pověření k SPOD, poskytuje současně i sociální služby. Je však těžké rozlišit,
pod kterou „registraci“ spadají jednotlivé
činnosti. Rozvíjející se metodou je například
sanace rodiny, jejíž struktura činností nebyla
doposud přesně definována. To vede k nejasnostem při řešení financování a je také limitující při komunitním plánování služeb pro
ohrožené rodiny.

