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1 Úvod 

Tento dokument je jedním z klíčových výstupů individuálního projektu „Podpora procesů 

v sociálních službách“ (Reg. číslo: CZ.1.04/3.1.00/04.00005). Jedná se o významný systémový 

projekt zabývající se oblastí sociálních služeb a jejich financováním. Hlavním cílem projektu je 

podpořit dostupnost sociálních služeb vůči jejich uživatelům. Dostupnost má pak být dosažena 

nastavením efektivního a průhledného prostředí – prostředí řízení, rozdělování a sledování 

finančních prostředků vynakládaných z veřejných rozpočtů do oblasti sociálních služeb.  

Celý projekt obsahuje 13 aktivit. Samotná realizace těchto aktivit a naplňování dílčích cílů projektu 

je řešena dodavatelsky, především ve spolupráci s externími odborníky a experty. Projekt chce 

maximálně využívat (a využívá) kapacitu odborníků „z venku“, expertů na sociální služby, jejich 

financování, plánování, kvalitu a poskytování. Výstupy projektu jsou tedy tvořeny na základě 

zkušeností a znalostí z každodenní reality v oblasti sociálních služeb. 

Projekt Podpora procesů v sociálních službách je financován z prostředků operačního programu 

Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu. 

V rámci výše zmíněného projektu byla naplánována realizace aktivity s názvem „Analýza vlivu nové 

typologie sociálních služeb na sytém fungování sociálních služeb v ČR“ (dále též „Analýza“). 

Dodavatelem této Analýzy je společnost BDO Advisory s.r.o. (dále jen „Dodavatel“), a to na základě 

smluvního vztahu (Smlouvy o zpracování analýzy vlivu nové typologie sociálních služeb na systém 

fungování sociálních služeb v ČR) s Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky (dále též 

„MPSV“ nebo „Zadavatel“), který byl uzavřen dne 17. 12. 2014.  

Předmětem Analýzy je identifikace sporných bodů a momentů dopadu případného uvedení nové 

typologie sociálních služeb do praxe. Jde o identifikaci jak záporných (jaké problémy může 

implementace přinést), tak i kladných (v čem je uvažovaná podoba lepší, než ta stávající) momentů 

tohoto případného zavedení nové typologie na vybrané aktéry oblasti systému sociálních služeb.  

Novou typologii sociálních služeb v současné době tvoří odbor sociálních služeb MPSV v rámci výše 

zmíněného individuálního projektu „Podpora procesů v sociálních službách“ a uvažuje o jeho 

eventuální budoucí implementaci do praxe. Nová typologie má nahradit stávající typologii sociálních 

služeb, jež vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále také „zákon o sociálních službách“), a která čítá 32 (resp. 33) taxativně vymezených 

sociálních služeb. S každým takto úzce vymezeným druhem sociální služby se pojí určité činnosti 

(podle zákona o sociálních službách) a úkony stanovené vyhláškou č. 505/2006 Sb. (dále jen 

„Vyhláška“).  

Plánovaná změna počítá se zavedením šesti druhů sociálních služeb, jejichž vymezení skrze činnosti 

a úkony bude poskytovat registrované sociální službě možnost flexibilnější nabídky pro stále se 

měnící potřeby cílových skupin (podle zákona o sociálních službách). Těchto šest služeb v sobě 

zahrnuje jak prostor, který je pokryt stávajícím taxativním výčtem 33 služeb, tak zároveň dává 

možnost lepší konkretizaci smyslu a účelu sociálních služeb. Základním cílem je zpřehlednění 

systému sociálních služeb pro odbornou i laickou veřejnost, odstranění duplicit v systému zajištění 

sociálních služeb, zvýšení spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru a posílení meziresortní 

spolupráce včetně oblasti sociálního bydlení. Těchto cílů by mělo být dosaženo skrze nově 

nastavené činnosti a úkony. Realizace zavedení nové typologie sociálních služeb by měla dále 
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přispět k postupnému snížení administrativní zátěže poskytovatelů sociálních služeb a zjednodušit 

proces registrace nových poskytovatelů sociálních služeb. 

Úkolem Dodavatele v rámci vypracování Analýzy je identifikace rizikových a problémových oblastí 

procesu přechodu k nové typologii sociálních služeb, identifikace rizik dopadu nové typologie na 

poskytovatele a uživatele sociálních služeb, včetně posouzení možnosti dosažení výše uvedených 

výhod a cílů (snížení administrativní zátěže poskytovatelů sociálních služeb, zvýšení přehlednosti 

systému sociálních služeb, schopnost poskytovatelů sociálních služeb díky širšímu vymezení 

sociálních služeb pružněji reagovat na problémové situace objevující se v sociální oblasti atd.) v 

případě implementace nové typologie do praxe.    
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2 Manažerské shrnutí 

Současný systém sociálních služeb v České republice je vymezen primárně zákonem č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

sociálních službách. Cílem současné typologie sociálních služeb, jejíž podoba je kodifikována v 

současném znění zákona o sociálních službách, bylo důkladně popsat a specifikovat všechny možné 

druhy sociálních služeb, a to s ohledem na specifické potřeby uživatelů sociálních služeb. 

Výsledkem toho je existence 33 typů, resp. druhů sociálních služeb, u kterých jsou taxativně 

vymezeny činnosti a úkony, které se u různých sociálních služeb často překrývají. V porovnání se 

západoevropskými zeměmi lze celý systém, resp. typologie sociálních služeb chápat jako 

konzervativní s rezidui socialistického pojetí a historie, která stále utvářejí sociální prostředí a 

očekávání.  

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky v současné době připravuje novelu zákona o 

sociálních službách. Uvažuje se, že jednou ze změn bude rovněž změna typologie - druhů sociálních 

služeb.  

Oproti současnému znění zákona o sociálních službách, resp. současné typologii sociálních služeb by 
měla navrhovaná typologie sociálních služeb naplnit následující cíle:  

 zpřehlednění a zjednodušení systému sociálních služeb; 

 zvýšení spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru;  

 odstranění duplicit v systému zajištění sociální služeb; 

 zpřehlednění nabídky sociálních služeb pro veřejnost; 

 zvýšení prestiže „pracovat“ v sociálních službách; 

 zvýšení prestiže profese sociálního pracovníka/pracovnice. 

Cílem Analýzy vlivu nové typologie sociálních služeb na systém fungování sociálních služeb v ČR je 

identifikace sporných bodů a momentů dopadu případného uvedení navrhované typologie sociálních 

služeb do praxe. Analýza identifikuje jednak kladné, ale rovněž záporné momenty případného 

zavedení navrhované typologie na vybrané aktéry oblasti systému sociálních služeb.  

Analýza vlivu nové typologie sociálních služeb na systém fungování sociálních služeb v ČR si díky 

svému rozsahu, a především pak objemu prací, vyžadovala stanovení a prioritizaci jednotlivých 

kroků a fází, které Dodavatel před samotným zahájením prací (ve spolupráci se Zadavatelem) 

nadefinoval. Jedná se o následující kroky: 

 studium Zadavatelem poskytnutých materiálů; 

 dotazníkové šetření; 

o příprava obsahu dotazníku; 

o výběr respondentů; 

o příprava elektronického zajištění dotazníku; 

o odzkoušení funkčnosti technického řešení; 

o oslovení poskytovatelů; 

o správa dotazníkového šetření (hot line); 

o statistické vyhodnocení dotazníku; 

 strukturované rozhovory s poskytovateli; 

o upřesnění odpovědí s vybranými poskytovateli; 
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 vyhodnocení dotazníkového šetření; 

 realizace strukturovaných rozhovorů/workshopů s poskytovateli sociálních služeb / 

odbornou veřejností; 

o oslovení účastníků workshopů; 

o příprava workshopů; 

o realizace workshopů; 

 provedení mezinárodního benchmarkingu v oblasti typologie sociálních služeb; 

 zpracování výstupu. 

Při tvorbě Analýzy Dodavatel úzce spolupracoval především s poskytovateli sociálních služeb a 

dalšími zainteresovanými stranami (představitelé sociálních odborů jednotlivých krajských úřadů, 

odborníci v oblasti sociálních služeb, Asociace poskytovatelů sociálních služeb apod.).  

Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb měla následující podoby: 

 dotazníkové šetření mezi poskytovateli sociálních služeb; 

 workshopy s poskytovateli sociálních služeb; 

 individuální konzultace s vybranými poskytovateli sociálních služeb. 

Spolupráce s dalšími zainteresovanými stranami měla jednak podobu dotazníkového šetření, které 

bylo zacíleno na představitele odborů sociálních věcí na jednotlivých krajských úřadech. Vedle toho 

docházelo rovněž k pravidelným setkáním projektového týmu, na kterých byl diskutován průběh a 

naplnění projektových prací. Dále probíhaly rovněž společné schůzky Dodavatele a Zadavatele, na 

kterých byl Zadavatel detailně informován o průběhu projektových prací a plánovaných činnostech 

při realizaci Analýzy. 

Spolupráce s uživateli sociálních služeb probíhala výhradně skrze poskytovatele sociálních služeb, a 

to s ohledem na zachování jejich maximálního soukromí. Pohled uživatelů na problematiku 

přechodu na novou typologii sociálních služeb byl zohledněn jednak v dotazníkovém šetření pro 

poskytovatele sociálních služeb a v dotazníkovém šetření určeném pro krajské úřady. Hlavní 

těžiště zohlednění pohledu uživatelů na navrhovanou změnu typologii sociálních služeb spočívalo na 

workshopech s poskytovateli sociálních služeb, v průběhu kterých poskytovatelé prezentovali 

postoje a pohled na změnu typologie uživatelů sociálních služeb. 

Dotazníkové šetření určené poskytovatelům sociálních služeb bylo anonymní a probíhalo výhradně 

elektronicky. V rámci dotazníku byla využita kombinace otevřených a uzavřených otázek, které 

pomohly maximalizovat vypovídací hodnotu odpovědí pro účely Analýzy. V rámci dotazníku byly 

využity následující druhy otázek: 

 výzkumné - poskytují potřebné informace a údaje o respondentovi – poskytovateli sociálních 

služeb; 

 projekční - neklade otázku přímo respondentovi, ale ptá se respondenta na názor příjemců 

sociálních služeb, předpokládá, že do odpovědi promítne názor vlastní; 

 kontrolní - jinak formulované již jednou použité otázky, které se následně porovnávají. 

K zapojení se do dotazníkového šetření, resp. k vyplnění dotazníku bylo osloveno celkem 1 302 

poskytovatelů sociálních služeb, přičemž dotazník se jich rozhodlo vyplnit celkem 459, což činí 

35,3% poměr mezi počtem odevzdaných dotazníků a počtem oslovených respondentů. Lze tedy 
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tvrdit, že změna typologie sociálních služeb vyvolala mezi poskytovateli sociálních služeb značnou 

odezvu a zájem.  

Stejným způsobem pak byli osloveni představitelé krajských úřadů, resp. představitelé sociálních 

odborů krajských úřadů. Tento dotazník však nebyl anonymní a vyplnili ho zástupci 6 ze 14 

oslovených krajských úřadů. 

V průběhu dotazníkových šetření zajišťoval Dodavatel podporu respondentům (hot line), a to ve 

dvou podobách. První měla podobu telefonické linky, pomocí které mohli respondenti vznášet 

dotazy týkající se vyplnění dotazníku. Druhá měla podobu emailové schránky, kam se mohli 

respondenti rovněž obracet. 

V rámci realizace Analýzy byli poskytovatelé sociálních služeb vedle dotazníkového šetření 

osloveni rovněž k účasti na dvou workshopech. Obsahem těchto workshopů bylo představení 

navrhované typologie sociálních služeb a prezentace výsledků dotazníkového šetření. Po této 

prezentaci následovala řízená diskuze s poskytovateli sociálních služeb, jejímž cílem byla 

konkretizace výsledků vzešlých z dotazníkového šetření a získání nových podnětů a připomínek od 

samotných poskytovatelů. Celkem byly uspořádány dva workshopy (první v Olomouci a druhý 

v Praze), kterých se dohromady zúčastnilo 28 poskytovatelů sociálních služeb. 

V průběhu zpracovávání Analýzy byli rovněž průběžně a dle potřeby oslovováni zástupci vybraných 

poskytovatelů sociálních služeb k individuálním konzultacím dané problematiky. Tyto konzultace 

probíhaly zejména prostřednictvím telefonických rozhovorů a pří osobních setkání realizačního týmu 

Dodavatele.   

Analýza zkoumala detailně všechny aspekty, které se s případnou změnou typologie sociálních 

služeb pojí. Výsledky této analýzy lze pro přehlednost rozdělit na tři stěžejní oblasti výzkumu, a to: 

 vliv navrhované typologie sociálních služeb na poskytovatele sociálních služeb; 

 vliv navrhované typologie sociálních služeb na uživatele sociálních služeb; 

 návrhy a doporučení pro úpravu navrhované typologie sociálních služeb. 

2.1 Vliv navrhované typologie sociálních služeb na poskytovatele sociálních 
služeb 

Poskytovatelé sociálních služeb jsou jednou z nejvíce exponovaných skupin, které se jakákoli změna 

v typologii (a potažmo v celé oblasti) sociálních služeb dotkne největší měrou. Tato uvažovaná 

změna by měla dopady na všechny procesy, které se s poskytováním sociálních služeb pojí, jedná se 

zejména o: 

 registraci sociálních služeb; 

 financování sociálních služeb; 

 ekonomické výkaznictví sociálních služeb (resp. poskytovatelů); 

 prvotní evidenci poskytování sociálních služeb; 

 externí výkaznictví (vůči MPSV, krajům apod.); 

 řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb. 
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Registrace sociálních služeb  

Proces registrace sociálních služeb v takové podobě, v jaké v současné době existuje, považují 

poskytovatelé sociálních služeb za spíše nevyhovující. Příčinou tohoto postoje je dle poskytovatelů 

sociálních služeb velká administrativní náročnost procesu registrace. Problematickou oblastí je 

rovněž nutnost doregistrovávat nové typy sociálních služeb v případech, kdy se poskytovatel 

rozhodne k rozšíření činností stávající sociální služby, které však již do této sociální služby dle 

zákona nespadají. 

Navrhovaná typologie sociálních služeb by dle mínění poskytovatelů měla výše popsané nedostatky 

zmírnit. Nicméně s návrhem nové typologie vyvstávají  z hlediska poskytovatelů otázky, na které 

tento návrh zatím neodpověděl. Jedná se primárně o systém „převodu“ současných registrovaných 

sociálních služeb na nové typy, což návrh nové typologie sociálních služeb neřeší.  

Z pohledu poskytovatelů sociálních služeb je tedy nutné přesně definovat dopady případného 

zavedení navrhované typologie sociálních služeb do praxe na registraci sociálních služeb, resp. 

proces, jakým budou stávající sociální služby „převedeny“ na nové typy, a to zejména 

v případech, kdy má poskytovatel zaregistrovány takové služby, které budou v rámci 

navrhované typologie zastřešeny novým typem služby. 

Financování sociálních služeb  

V současné době probíhá v mnoha krajích přechod financování sociálních služeb na systém 

vyrovnávací platby za závazek veřejné služby poskytované organizacím pověřeným poskytováním 

služeb obecného hospodářského zájmu, což samo o sobě vyvolává nejistotu na straně poskytovatelů 

sociálních služeb v této oblasti. Většina poskytovatelů sociálních služeb se tak domnívá, že současná 

typologie je z hlediska financování sociálních služeb nevhodná, a to zejména z toho důvodu, že je 

nutné získávat finanční prostředky (zejména pak z veřejných zdrojů) na každou ze sociálních služeb 

zvlášť (v případě těch poskytovatelů, kteří poskytují více služeb). 

Poskytovatelé sociálních služeb se však většinově nedomnívají, že navrhovaná typologie sociálních 

služeb by dokázala tento stav významně změnit. Dle poskytovatelů sociálních služeb (zejména u 

těch, kteří poskytují více služeb) by mohlo dojít ke zjednodušení administrativní zátěže v případě 

procesu financování sociálních služeb. 

V dotazníkovém šetření poskytovatelé sociálních služeb většinově vyjadřovali názor, že změna 

typologie sociální služeb nebude znamenat významnou změnu v systému financování sociálních 

služeb.  Z workshopů s poskytovateli sociálních služeb a zejména pak z výsledků dotazníkového 

šetření zaměřeného na představitele sociálních odborů krajských úřadů vyplývá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb může způsobit významnou negativní změnu ve financování 

sociálních služeb, a to zejména s ohledem na probíhající proces přechodu financování na systém 

vyrovnávací platby.  

Tento problém může být vyvolán zejména rozdílnou výší tzv. obvyklých nákladů u různých typů 

sociálních služeb (dle současné typologie), které vstupují do výpočtu vyrovnávací platby. Tato 

odlišnost by mohla v případě agregace druhů sociálních služeb u některých poskytovatelů 

způsobit problémy se zajištěním financování služby. V případě implementace navrhované 

typologie sociálních služeb bude nutné věnovat této problematice významnou pozornost.  
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Ekonomické výkaznictví sociálních služeb  

V případě výkaznictví ekonomických informací se většina poskytovatelů sociálních služeb domnívá, 

že je současná typologie sociálních služeb z tohoto pohledu nevyhovující, a to zejména v případech, 

kdy poskytovatel poskytuje více sociálních služeb současně a musí vést evidenci a účtovat za každou 

sociální službu zvlášť. Problematickým se současný přístup jeví u nákladů, které se váží v případě 

poskytovatele s více službami (tzn. především náklady „správní režie“ např. plat vedení organizace, 

náklady na energie, režijní materiál, vybrané služby apod.). 

Navrhovaná typologie sociálních služeb by podle výsledků dotazníkového šetření provedeného mezi 

poskytovateli sociálních služeb měla tento problém při nejmenším zmírnit. V rámci workshopů však 

poskytovatelé uváděli, že navrhovaná typologie významným způsobem proces ekonomického 

výkaznictví neulehčí. V případě některých poskytovatelů, kteří poskytují výhradně pobytové služby 

sociální péče, lze (za určitých podmínek) předpokládat, že by k usnadnění tohoto procesu mohlo 

dojít, a to díky seskupení současných obdobných sociálních služeb, do vyšších celků. Je však 

nesmírně důležité zohlednit nároky jednotlivých krajských úřadů a MPSV na ekonomické výkaznictví 

poskytovatelů.  

Výkaznictví ekonomických informací je úzce spjato se systémem financování. Za situace, kdy 

není zcela zřejmé, jakým způsobem bude systém financování navrhovanou typologií ovlivněn, 

nelze zcela kvalifikovaně určit, zda navrhovaná typologie přinese poskytovatelům v tomto 

směru nižší zátěž. Základním faktorem v této oblasti však zůstává, jakým způsobem budou 

současné sociální služby „převedeny“ na nové a zejména pak na nárocích krajských úřadů a 

MPSV.  

Prvotní evidence a vykazování provozních údajů poskytování sociálních služeb  

Vedení prvotní evidence je v současném systému pro poskytovatele ztíženo již výše zmíněnou 

duplicitou některých sociálních služeb, z čehož vyplývá, že je současná typologie v tomto směru 

nevyhovující. Opět se vedení prvotní evidence jeví jako problematické u těch poskytovatelů, kteří 

poskytují více sociálních služeb současně.  

Tak jako v případě výkaznictví ekonomických informací má navrhovaná typologie sociálních 

služeb potenciál tento proces poskytovatelům sociálních služeb ulehčit. Tento potenciál však 

opět naráží na stejné faktory, které nejsou v rámci navrhované typologie dořešeny. Dle většiny 

poskytovatelů by mělo (dle předpokladů) dojít ke zjednodušení dané problematiky.  

Externí výkaznictví  

Externí výkaznictví (vůči MPSV, krajům apod.) je v současné době dle poskytovatelů sociálních 

služeb náročné, a to zejména pro ty poskytovatele, kteří poskytují více sociálních služeb současně. 

S touto problematikou souvisí to, co již bylo popsáno v případě ekonomického výkaznictví a prvotní 

evidence poskytování sociálních služeb.  

I v tomto případě má navrhovaná typologie sociálních služeb potenciál tento proces 

poskytovatelům sociálních služeb ulehčit. Tento potenciál však naráží na faktory, které nejsou 

v rámci navrhované typologie dořešeny. Dle většiny poskytovatelů by mělo (dle předpokladů) 

dojít ke zjednodušení dané problematiky. Důležitým faktorem je úzká spolupráce při tvorbě a 

nastavování systému externího výkaznictví mezi MSPV a jednotlivými kraji. V opačném případě 
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mohou vedle sebe existovat duplicitní systémy reportingu na straně krajů a MPSV. Tato situace 

by byla obzvláště obtížná pro ty poskytovatele, kteří poskytují sociální služby ve více krajích 

současně.  

Řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb  

Ačkoli by řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb nemělo být zasaženo změnou 

typologie sociálních služeb nikterak významným způsobem, je v rámci pracovního návrhu této 

typologie jedním z témat právě zavedení personálních a materiálně-technických standardů u 

poskytovatelů sociálních služeb.  

Většina oslovených poskytovatelů sociálních služeb si zavedení personálních a materiálně-

technických standardů přeje. Tento krok by měl ve svém konečném důsledku vést ke výšení a 

standardizaci poskytované péče napříč celou Českou republikou a celý systém se tak stane pro jeho 

uživatele mnohem více komfortním.  

V případě standardů kvality je však nutno brát v úvahu jejich samotné nastavení. V tomto 

případě lze jednoznačně doporučit v první fázi zavedení minimálních standardů, které musí 

splňovat každý poskytovatel sociálních služeb (za každou z poskytovaných služeb). Tyto 

standardy musí být nastaveny tak, aby je byla schopna většina poskytovatelů splnit. Definování 

optimální úrovně standardů je pak potřeba realizovat ve vazbě na dlouhodobé plánování 

sociálních služeb (zejména ve vazbě na procesy tvorby střednědobých plánů rozvoje sociálních 

služeb), a to s dostatečným časovým předstihem tak, aby bylo prostor se ze strany 

poskytovatelů na tyto podmínky připravit. Lze rovněž navrhnout, aby byl zaveden určitý způsob 

certifikace poskytovatelů sociálních služeb, zejména pak v oblasti metodiky práce s klientem.  

2.2 Vliv navrhované typologie na kraje ČR 

Jednotlivé kraje ČR jsou důležitými hráči v oblasti poskytování sociálních služeb v České republice. 

Jejich role se v současné době zvyšuje především díky přechodu financování sociálních služeb na 

systém vyrovnávací platby. Navrhovaná typologie se jednotlivých krajů dotkne zejména 

v následujících oblastech: 

 registrace sociálních služeb; 

 financování sociálních služeb; 

 reporting informací od poskytovatelů; 

 tvorba strategických dokumentů; 

 řízení standardů kvality krajských sítí sociálních služeb. 

Registrace sociálních služeb  

Dle zástupců sociálních odborů krajských úřadů je současná typologie z hlediska posuzování 

podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů jednoznačná a srozumitelná. Navrhovaná změna 

typologie je dle jejich názoru neprůhledná z hlediska posuzování podmínek registrace.  

Navrhovaná typologie sociálních služeb by dle zástupců sociálních odborů krajských úřadů mohla 

eliminovat současnou praxi, kdy musí poskytovatel v případě rozšíření své činnosti, která již nespadá 

do zákonného rámce již registrovaných sociálních služeb, registrovat novou sociální službu.  
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Tak jako v případě dopadů na poskytovatele sociálních služeb, i zde platí, že je zapotřebí 

dopracovat, resp. objasnit proces převodu stávajících sociálních služeb na navrhované typy 

sociálních služeb. Bez tohoto dopracování navrhované typologie nelze jednoznačně určit její 

dopad na jednotlivé kraje ČR. 

Financování sociálních služeb  

Dle zástupců sociálních odborů krajských úřadů je velkým problémem především pasivní role MPSV 

v koordinaci a metodickém řízení přechodu na systém vyrovnávací platby. Současná typologie 

vstupuje do systému vyrovnávací platby specifikami jednotlivých sociálních služeb. Zástupci krajů se 

v případě zavedení navrhované typologie do praxe obávají obtížného nastavování nákladovosti na 

pracovníky a lůžka. Z pohledu krajů by navíc zavedení navrhované typologie zhoršilo kontrolu 

financování a vykazování dat, která vstupují do plánování rozvoje oblasti sociálních služeb. 

Jak již bylo uvedeno výše, dopad navrhované typologie na systém financování sociálních služeb 

má velmi silnou vazbu na registrace sociálních služeb. Pokud nebude v návrhu nové typologie 

dořešena tato problematika, lze jen těžko predikovat dopady změny typologie na financování 

sociálních služeb. Z pohledu krajů by mohla změna typologie přinést chaos do současně 

nastavovaných systémů financování (vyrovnávací platbou) sociálních služeb. Zástupci krajských 

úřadů uvádějí, že změna typologie sociálních služeb může významně narušit probíhající procesy 

zavádění nového systému financování, který je v prostředí krajů implementován několik 

posledních měsíců, resp. posledních let. 

Reporting informací od poskytovatelů  

Současný systém vykazování dat od poskytovatelů směrem ke krajům označují zástupci krajů za 

problematický a nevypovídající, a to primárně z individuálního přístupu jednotlivých poskytovatelů 

k výkaznictví. Problémem rovněž je, že kraje mají vlastní systémy výkaznictví s odlišnou strukturou.  

V případě zavedení navrhované typologie by došlo na straně krajů (a také MPSV) ke ztrátě kontinuity 

dat, což by mohlo způsobit problémy v případě strategického plánování sociálních služeb. Na druhé 

straně by došlo ke snížení náročnosti a práce s poskytnutými daty.  

V případě reportingu informací od poskytovatelů směrem ke krajům lze vnímat nevyužitý 

potenciál navrhované typologie, který spočívá v jasné definici termínů vykazování (kontakt, 

intervence, obložnost atd.). Se změnou typologie sociálních služeb by mělo jednoznačně přijít i 

sjednocení různých systémů vykazování, a to nejen na straně krajů, ale v koordinaci krajů a 

MPSV. Ve výsledku by se zabránilo chaotickému a mnohdy duplicitnímu vykazování stejných 

nebo obdobných informací.  

S ohledem na potřebu diferencovat ekonomickou náročnost zajištění jednotlivých sociálních 

služeb pro účely stanovení vyrovnávací platby (zjevné rozdíly v nákladovosti sociálních služeb) 

lze ze strany krajských úřadů předpokládat potřebu podrobnějšího členění sociálních služeb, 

než uvažuje navrhovaná typologie.  

Rovněž je potřeba zmínit skutečnost, že v současné době jsou v souvislosti se změnou systému 

financování sociálních služeb v jednotlivých krajích zaváděna nová pravidla a systémy 

reportingu, v jejichž rámci budou poskytovatelé sociálních služeb vykazovat provozní a 

ekonomické informace krajským úřadům. Se zaváděním reportingu jsou spojeny dodatečné 
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náklady, a to jak na straně krajských úřadů, tak poskytovatelů sociálních služeb. Případné 

budoucí změny ve struktuře reportingu vyvolané změnou typologie sociálních služeb tak 

pravděpodobně budou vyžadovat další zásahy na straně poskytovatelů sociálních služeb a 

krajských úřadů, a tak i potenciálně další náklady.  

Tvorba strategických dokumentů 

Navrhovaná typologie sociálních služeb by z pohledu krajů mohla přispět ke zjednodušení tvorby 

strategických dokumentů (střednědobé plány rozvoje sociálních služeb, akční plány apod.) avšak na 

úkor jejich podrobnosti.  

V současné době nelze jednoznačně říci, jakým způsobem by případná změna typologie 

sociálních služeb ovlivnila tvorbu krajských strategických dokumentů. Problémem zavedení 

navrhované typologie může být fakt, že nabyde účinnosti v době platnosti již schválených 

strategických dokumentů jednotlivých krajů (zejména pak střednědobých plánů rozvoje 

sociálních služeb), což vyvolá při nejmenším nutnost jejich aktualizací. 

Řízení standardů kvality krajských sítí sociálních služeb  

V současné době je sledování kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany krajů obtížně 

sledovatelné. Kraje v současném systému garantují dostupnost sociálních služeb, ale za kvalitu 

jejich poskytování je odpovědný jiný orgán veřejné správy.  

V případě seskupení současných sociálních služeb do navrhovaných typů bude z pohledu krajů 

kvalita obtížněji sledovatelná. Pro efektivní hodnocení kvality poskytovaných sociálních služeb 

bude nutné stanovit standardy kvality, s čímž kraje jednoznačně souhlasí. 

2.3 Vliv navrhované typologie sociálních služeb na uživatele sociálních služeb 

Současná typologie, která v případě některých typů sociálních služeb nahradila dříve používané 

termíny (např. termín domov důchodců byl nahrazen domovem pro seniory), je již ve společnosti 

zažitá. Přes relativně dlouhou dobu platnosti zákona o sociálních službách včetně vymezené 

typologie jsou však některé sociální služby, jejichž náplň nedokáží uživatelé a veřejnost zcela 

spolehlivě identifikovat (jedná se např. o domovy se zvláštním režimem).  

Navrhovaná typologie sociálních služeb by mohla některé z těchto nedostatků odstranit, nicméně 

z pohledu uživatele sociální služby a potažmo celou veřejnost je klíčové, jakým způsobem, v jakém 

rozsahu a v jaké kvalitě je daná sociální služba poskytována a ne to, jak se konkrétní služba 

jmenuje.  

Z pohledu uživatele sociálních služeb není typologie klíčovou záležitostí. Navrhovaná typologie 

by však mohla usnadnit orientaci uživatelů a potažmo celé veřejnosti ve struktuře sociálních 

služeb. Riziko spočívá v nastavení cílových skupin, na které se daná služba hodlá zaměřovat. 

Pro uživatele by mohlo být matoucí, kdyby měl zájem o poskytnutí sociální služby u 

poskytovatele, který se na jeho konkrétní cílovou skupinu nezaměřuje.   

Otázkou zůstává, zda se změnou typologie sociálních služeb vyvstane pro poskytovatele potřeba 

měnit či upravovat názvy svých zařízení, které mnohdy obsahují typ sociální služby, kterou 
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uživatelům nabízí. Pokud by k tomu došlo, stal by se systém sociálních služeb pro uživatele 

velmi matoucí. 

2.4 Návrhy a doporučení pro úpravu navrhované typologie sociálních služeb 

V průběhu realizace Analýzy vykrystalizovalo mnoho návrhů a doporučení pro úpravu navrhované 

typologie sociálních služeb. Tyto návrhy a doporučení lze rozdělit na dva druhy, a to na návrhy a 

doporučení vzešlé od samotných poskytovatelů sociálních služeb včetně zainteresovaných stran a na 

návrhy a doporučení, která vzešla od členů realizačního týmu Dodavatele.  

Návrhy a doporučení vzešlé od poskytovatelů sociálních služeb a zainteresovaných 

stran a doporučení Dodavatele  

Vzhledem k výsledkům dotazníkového šetření zaměřeného na krajské úřady jednotlivých krajů lze 

doporučit, aby byl zahájen konzultační proces ze strany MPSV směrem ke krajům, a to formou 

workshopů, na kterých by byla navrhovaná typologie sociálních služeb představena a v návrhu mohla 

být promítnuta doporučení vzešlá právě z krajů, kterých se případná změna typologie významně 

dotkne.  

Poskytovatelé sociálních služeb očekávají a vítají změnu v oblasti systému sociálních služeb. To lze 

usuzovat z účasti na dotazníkovém šetření a na pozitivním hodnocení navrhované typologie 

sociálních služeb, včetně doporučení jejího uvedení do praxe.  

Na následných workshopech a v průběhu dotazníkového šetření zaměřeného na zástupce sociálních 

odborů jednotlivých krajských úřadů se však ukázalo, že není dořešen vliv navrhované typologie na 

výše vyjmenované oblasti a navrhovaná typologie vyvolávala (především u poskytovatelů sociálních 

služeb) spíše další otázky. Návrh změny typologie sociálních služeb v současné podobě nedokáže 

úspěšně odpovědět na otázky, které u poskytovatelů a veřejnosti tento návrh vyvolává. 

S ohledem na výsledky Analýzy lze doporučit provedení změny typologie sociálních služeb v 

České republice. Nelze však doporučit tuto změnu provést bez dopracování, resp. popsání toho, 

jakým způsobem se tato změna dotkne výše zmíněných procesů, které jsou s poskytováním 

sociálních služeb úzce spojeny.  

Dodavatel nedoporučuje provedení změny typologie sociálních služeb v podobě současného 

návrhu. Lze doporučit (za výše zmíněné podmínky dořešení dopadů navrhované typologie na 

výše popsané procesy) provedení změny typologie sociálních služeb u pobytových služeb 

sociální péče. Vyplývá to z výsledků dotazníkového šetření a jedná se rovněž o závěr z 

workshopů s poskytovateli sociálních služeb. V případě ostatních sociálních služeb lze doporučit 

tuto změnu prozatím neprovádět a ponechat strukturu typů sociálních služeb v současné 

podobě. 
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3 Východiska analýzy 

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky v současné době připravuje novelu zákona  

o sociálních službách. Uvažuje se, že jednou ze změn bude rovněž změna typologie - druhů 

sociálních služeb.  

Cílem současné typologie sociálních služeb, jejíž podoba je kodifikována v současném znění zákona  

o sociálních službách, bylo důkladně popsat a specifikovat všechny možné druhy sociálních služeb, a 

to s ohledem na specifické potřeby uživatelů sociálních služeb. 

Současné znění zákona o sociálních službách definuje celkem 33 druhů sociálních služeb. Zákon 

každému z těchto druhů věnuje téměř dva odstavce příslušného paragrafu, ve kterém specifikuje: 

 účel poskytování (navazuje na pozdější registraci cílových skupin/okruhu osob, kterému 

bude služba poskytována), proč má být služba poskytována (například u osobní asistence 

§ 39 zákona o sociálních službách je uvedeno: „osobám, které mají sníženou soběstačnost z 

důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 

pomoc jiné fyzické osoby“); 

 formu případně formy poskytování, ve kterých má být každá sociální služba poskytována (či 

preferenci jedné z forem); 

 základní činnosti, které je třeba při poskytování sociálních služeb zabezpečit (dle § 35 

zákona o sociálních službách). 

Rozdílnost jednotlivých druhů sociálních služeb je dle současného znění zákona o sociálních službách 

závislá především na těchto faktorech: 

 formě poskytování; 

 pro jakou skupinu osob je služba určena (cílovou skupinu/okruh osob) – například domov pro 

osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, domov pro seniory; 

 po jakou dobu je poskytována například i v návaznosti na účel poskytování a vzhledem k 

potřebám poskytování sociální služby – domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní 

stacionář, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba poskytovaná 

v pobytové formě.  

V rámci některých druhů sociálních služeb se však mezi sebou jednotlivé činnosti, které má služba 

zabezpečovat, neliší nebo liší jen nepatrně. Z výše uvedené logiky současného systému sociálních 

služeb mohou, na základě téměř již sedmileté aplikaci zákona o sociálních službách, nastávat tyto 

problémy:  

 z důvodu odlišné cílové skupiny je třeba registrovat více sociálních služeb (případně cílové 

skupiny, které se mohou v některých službách překrývat); například u služby domov pro 

seniory a domov se zvláštním režimem;  

 z důvodu potřeby poskytnutí jedné z činností, která nepatří do základních činností dané 

sociální služby, může vzniknout potřeba registrace nové sociální služby (tak aby 

nevykazovala charakter jiné sociální služby a nemohlo dojít k tomu, že poskytovatel 

poskytuje sociální službu bez registrace – v návaznosti na správní delikt); v některých 

situacích může být tak pro poskytovatele těžké identifikovat, kdy tato situace může nastat; 
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 poskytovatel v rámci jednotlivých druhů sociálních služeb, které jsou téměř totožné, může 

mít problém rozčlenit personál, finanční prostředky a další zdroje organizace, kterými 

budou dané druhy sociální služby zajišťovány (například osobní asistence, pečovatelská 

služba, odlehčovací služba poskytovaná v terénní formě); to může mít své důsledky i v 

oblasti nákladovosti případně jejího vykazování; 

 výše uvedené má samozřejmě vliv na administrativní zátěž poskytovatele, ale také na celý 

systém sociálních služeb – registrující orgán, donátory (jejich hodnotitele); 

 poskytovatelé by rádi zabezpečili potřebu v oblasti, ve které působí, ale z obavy, která 

vyvstává ze zmíněné administrativní zátěže (či možného přestoupení zákona) tuto činnost 

raději neposkytnou, což může mít své důsledky pro dostupnost sociálních služeb;  

 definování nároku na sociální službu na základě určení „nepříznivé sociální situace“ v 

návaznosti na definované příčiny poskytování sociální služby např. z důvodu „věku“, 

„zdravotního postižení“ (viz výše uvedený příklad vztahující se ke službě osobní asistence) 

může způsobovat problémy. 

Změnou, která by mohla zmírnit či případně zcela eliminovat výše uvedené problémy, je redefinice 

současných druhů sociálních služeb a v rámci jednotlivých druhů sociálních služeb definování 

nepříznivé sociální situace/situací, na které primárně služba reaguje. Nejedná se však o faktické 

rušení druhů sociálních služeb, ale pouze o snížení druhů sociálních služeb, které jsou definovány 

zákonem o sociálních službách (jejich úzkou „kategorizaci“). V rámci uvažování by se například 

sociální služby, jakými jsou osobní asistence, pečovatelská služba, podpora samostatného bydlení  

a odlehčovací služby poskytované v terénní formě, mohly stát terénní službou sociální péče. Tento 

diskurz myšlení však neuvažuje se zrušením forem poskytování sociální služby nebo skupin sociálních 

služeb (tj. rozčlenění na služby sociální péče nebo služby sociální prevence), jejich logiku 

zachovává.  

Nelze také opomenout význam výše zmíněné nepříznivé sociální situace, která by v sobě mohla také 

určitým způsobem integrovat subsidiaritu forem poskytování sociální služby a upřesnění zmíněného 

nároku na poskytování sociální služby. Jako příklad lze uvést sociální službu osobní asistence. Ta je 

v současné právní normě specifikována jako služba poskytující se: „osobám, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace 

vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby“ (§ 39 zákona o sociálních službách). Tento způsob specifikace 

může být velmi nepřesný. Nárok by měl vznikat především v situaci, kdy osoba nejenže má potřebu 

poskytování podpory či pomoci z různých důvodů (věku, zdravotního postižení – zrakového, 

mentálního, fyzického či kombinovaného), ale také když tato podpora a pomoc není zabezpečena. 

Kdy se tedy osoba nachází v nepříznivé sociální situaci? Když potřebuje podporu  

a pomoc nebo když tato potřeba není uspokojena/saturována. 

Hlavním cílem uvažování o daných změnách je tedy především zvýšení dostupnosti sociálních služeb 

(a ve svém důsledku vyšší míra sociální integrace), zefektivnění systému a snížení administrativní 

zátěže, což by samozřejmě mělo dopomoci také k vyšší míře naplňování lidských práv (například 

právo na nezávislý způsob života). 

Nová typologie má nahradit stávajících 32, resp. 33 druhů sociálních služeb, které jsou taxativně 

vymezeny v zákoně o sociálních službách. S každým takto úzce vymezeným druhem sociální služby 

se pojí určité činnosti (podle zákona o sociálních službách) a také úkony, stanovené vyhláškou  

č. 505/2006 Sb. Plánovaná změna počítá se zavedením šesti druhů sociálních služeb, jejichž 

vymezení skrze činnosti a úkony bude poskytovat registrované sociální službě možnost flexibilnější 

nabídky pro stále se měnící potřeby uživatelů. Jsou to: 
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 pobytová služba sociální péče; 

 ambulantní služba sociální péče; 

 terénní služba sociální péče; 

 kontaktní a aktivizační služba sociální prevence; 

 krizová služba sociální prevence; 

 služba odborného sociálního poradenství a podpory. 

Těchto šest služeb v sobě zahrnuje jak prostor, který je pokryt stávajícím taxativním výčtem 33 

služeb, tak zároveň dává možnost lepší konkretizace smyslu a účelu konkrétní sociální služby. 

Hlavním cílem je zpřehlednění systému sociálních služeb pro odbornou i laickou veřejnost, 

odstranění duplicit v systému zajištění sociální služeb, zvýšení spolupráce veřejné správy a 

neziskového sektoru a posílení meziresortní spolupráce včetně oblasti sociálního bydlení. 

Tohoto cíle by mělo být dosaženo prostřednictvím nově nastavených činností a úkonů. 

Implementace nové typologie sociálních služeb by měla dále zjednodušit proces registrace nových 

poskytovatelů sociálních služeb a přispět k postupnému snížení administrativní zátěže poskytovatelů 

sociálních služeb. 

3.1 Shrnutí současného stavu typologie sociálních služeb 

Současné rozdělení sociálních služeb se řídí zákonem o sociálních službách, kde je definováno 

celkem 33 druhů sociálních služeb. Každá sociální služba má podle zákona dále stanoveno, jaké 

hlavní činnosti musí být schopna uživateli poskytnout. Podle současného znění zákona jsou popsány 

tak, že se u některých druhů služeb opakují. To má v praxi za následek:  

 jeden poskytovatel si pro vymezenou cílovou skupinu registruje více sociálních služeb; 

 překrývání a dublování základních činností u některých registrovaných sociálních služeb  

v rámci jedné organizace/zařízení; 

 s tím souvisí celkově vyšší náklady na sociální služby poskytované v rámci jedné 

organizace/zařízení (poskytovatel žádá finanční zajištění zvlášť na každou službu, resp. 

zvlášť na každou činnost); 

 administrativní zátěž pro poskytovatele spojenou s registrací několika druhů sociálních 

služeb a též administrativní zátěž pro registrující orgán; 

 celkem je k měsíci listopadu 2013 registrováno 5 865 sociálních služeb.  

3.2 Cíle změny typologie sociálních služeb 

Oproti současnému znění zákona o sociálních službách, resp. současné typologii sociálních služeb by 
měla navrhovaná typologie sociálních služeb naplnit následující cíle:  

 zpřehlednění a zjednodušení systému sociálních služeb; 

 zvýšení spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru;  

 odstranění duplicit v systému zajištění sociální služeb; 

 zpřehlednění nabídky sociálních služeb pro veřejnost; 

 zvýšení prestiže „pracovat“ v sociálních službách; 

 zvýšení prestiže profese sociálního pracovníka/pracovnice. 

3.3 Návrh na provedení změn typologie sociálních služeb 

Z výše popsaných důvodů tedy vyplývá potřeba současné rozdělení druhů sociálních služeb upravit, 

resp. převést do nové struktury. Přitom se musí vycházet z toho, že nové rozdělení bude 
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respektovat jedinečnost jednotlivých druhů služeb a bude nastaveno tak, aby nový systém byl 

efektivní a snížil administrativní náročnost.  

Navrhuje se tedy:  

 stávajících 33 druhů sociálních služeb převést do nové struktury založené na výčtu 

základních činností, které poskytovatel zajišťuje vymezené cílové skupině uživatelů;  

 převedení vychází z toho, že na základě charakteru jednotlivých sociálních služeb 

(poskytovaných základních činností) budou sociální služby setříděny a bude určeno, které 

činnosti jsou pro poskytovatele povinné (obligatorní) a které povinně volitelné;  

 základní činnosti obligatorní - poskytovatel musí být schopen je zajistit vždy;  

 základní činnosti povinně volitelné - poskytovatel volí činnosti podle cílové skupiny uživatelů 

a jejich potřeb.  
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4 Metodika postupu analytických prací a popis použitých 

metodologií 

Analýza vlivu nové typologie sociálních služeb na systém fungování sociálních služeb v ČR díky svému 

rozsahu a především pak objemu prací vyžaduje stanovení a prioritizaci jednotlivých kroků a fází, 

které Dodavatel před samotným zahájením prací (ve spolupráci se zadavatelem) nadefinoval. Jedná 

se o následující kroky: 

 studium Zadavatelem poskytnutých materiálů; 

 dotazníkové šetření; 

o příprava obsahu dotazníku; 

o výběr respondentů; 

o příprava elektronického zajištění dotazníku; 

o odzkoušení funkčnosti technického řešení; 

o oslovení poskytovatelů; 

o správa dotazníkového šetření (hot line); 

o statistické vyhodnocení dotazníku; 

 strukturované rozhovory s poskytovateli; 

o upřesnění odpovědí s vybranými poskytovateli; 

 vyhodnocení dotazníkového šetření; 

 realizace strukturovaných rozhovorů/workshopů s poskytovateli sociálních služeb / 

odbornou veřejností; 

o oslovení účastníků workshopů; 

o příprava workshopů; 

o realizace workshopů; 

 provedení mezinárodního benchmarkingu v oblasti typologie sociálních služeb; 

 zpracování výstupu. 

Prvním krokem, který předcházel, resp. stál na samém počátku realizace Analýzy, bylo studium a 

důkladná analýza Zadavatelem předložených dokumentů. Jednalo se o dokumenty, které primárně 

popisovaly navrhovanou typologii sociálních služeb.  

Bezprostředně po analýze dokumentů poskytnutých Zadavatelem byla Dodavatelem vytvořena 

struktura dotazníkového šetření. Návrh dotazníkového šetření byl vytvořen v úzké spolupráci 

s poskytovateli sociálních služeb (Asociací poskytovatelů sociálních služeb) a byl předán MPSV dle 

harmonogramu k připomínkám. Následně došlo k připomínkování podoby dotazníku, jehož finální 

verze byla ze strany MPSV odsouhlasena. Přístup Dodavatele k dotazníkovému šetření je pospán 

v kapitole 7.1 Metodika dotazníkového šetření. 

Společně s přípravou obsahu dotazníku byli vybráni respondenti dotazníkového šetření. Vybranými 

respondenty byli poskytovatelé sociálních služeb, členové Asociace poskytovatelů sociálních služeb 

(dále též „APSS“), kterým byl následně dotazník odeslán. 

Finální podoba dotazníku pak byla převedena do elektronické podoby, a to do platformy Google 

Docs, pomocí které byly dotazníky distribuovány poskytovatelům sociálních služeb. Tato aplikace 

automaticky sbírá data poskytnutá respondenty do vlastní databáze, která je exportovatelná (mimo 

jiné) do souboru formátu *.xlsx. 
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Bezprostředně po převedení finální podoby dotazníku do elektronické podoby byla odzkoušena 

technická funkčnost sběru dotazníkového šetření, a to na vzorku pěti poskytovatelů sociálních 

služeb. Výsledkem tohoto testování bylo zjištění, že se data shromažďují do databáze Google Docs 

zcela v pořádku a dle předchozích očekávání. 

Samotné dotazníkové šetření bylo rozesláno (elektronickou poštou) společně s oslovovacím dopisem 

poskytovatelům sociálních služeb. Celkem bylo osloveno 1 302 poskytovatelů sociálních služeb. 

Součástí emailu byl zároveň stručný popis navrhované typologie sociálních služeb.  

V průběhu sběru dotazníků byla respondentům k dispozici telefonická linka technické podpory 

současně s emailovou adresou, kam mohli respondenti klást své dotazy k vyplnění dotazníku. 

Zároveň byla v průběhu dotazníkového šetření sebraná data pravidelně zálohována ve formátu 

*.xlsx, a to z toho důvodu, aby nemohlo dojít k jejich případné ztrátě při selhání systému. 

Po ukončení dotazníkového šetření došlo k vyhodnocení odpovědí respondentů. Postup prací při 

vyhodnocení dotazníkového šetření je popsán v kapitole 7.2 Analýza a vyhodnocení dat získaných 

prostřednictvím dotazníkového šetření.  

Po vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření byly zahájeny práce na uspořádání workshopů 

s poskytovateli sociálních služeb. Samotné oslovení účastníků workshopů proběhlo v druhé polovině 

měsíce února, a to formou odeslání pozvánky emailem na vybrané poskytovatele sociálních služeb, 

kteří jsou členy Asociace poskytovatelů sociálních služeb.  

V rámci přípravy workshopů byly vytvořeny materiály pro účastníky workshopů (ve formě prezentace 

ve formátu *.pptx), bylo zajištěno občerstvení pro účastníky workshopů a zabezpečeny prostory pro 

jejich pořádání. Tato aktivita probíhala z důvodu praktičnosti paralelně s oslovením účastníků 

workshopů.  

Účastníkům workshopu byla představena navrhovaná typologie sociálních služeb a zároveň jim byly 

představeny výsledky dotazníkového šetření, a to formou prezentace. Detailnější popis realizace 

tohoto kroku je popsán v kapitole 5.2 Workshopy s poskytovateli sociálních služeb. 

V rámci benchmarkingu byly porovnány typologie sociálních služeb vybraných západoevropských 

zemí a Slovenska, které byly konfrontovány jak se stávající, tak i s navrhovanou novou typologií 

sociálních služeb v rámci České republiky. Při benchmarkingu  byly využity nadstandardně dobré 

vztahy s mezinárodními partnery (Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR) a nadnárodní sítě 

BDO. 

Zpracování výstupu, této závěrečné zprávy, pak probíhalo průběžně, a to od ukončení vyhodnocení 

výsledků dotazníkového šetření. Součástí výstupu je vedle identifikace sporných bodů a rizik 

jednotlivých sociálních služeb rovněž analýza srozumitelnosti navrhované typologie sociálních služeb 

pro jejich poskytovatele a uživatele.   

V rámci tohoto kroku Dodavatel využíval metodu SWOT analýzy, která je používaná pro hodnocení 

vnitřních vlastností systému (silných a slabých stránek) a vnějších vlivů na tento systém ve formě 

příležitostí a hrozeb. Dodavatel má pro účely realizace SWOT analýz vytvořenou dedikovanou 

aplikaci.  
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Tento postup umožnil zjistit objektivní hrozby a rizika spojená s novou typologií sociálních služeb 

v členění dle jednotlivých druhů sociálních služeb, která jsou vnímána oslovenými poskytovateli 

sociálních služeb. 
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5 Popis spolupráce s poskytovateli a uživateli sociálních služeb 

Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb na tvorbě Analýzy vlivu nové typologie sociálních služeb 

na systém fungování sociálních služeb v ČR je jedním ze stěžejních prvků celé aktivity. Jedině přímé 

poznatky z praxe, resp. z praktického poskytování sociálních služeb dokáží velmi dobře identifikovat 

jednak slabé a silné stránky současné typologie sociálních služeb, ale také dokáží s velkou mírou 

pravděpodobnosti odhalit možná úskalí, rizika, výhody a nevýhody navrhované typologie, resp. 

přechodu z jednoho systému na druhý.  

Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb v průběhu Analýzy vlivu nové typologie sociálních služeb 

na systém fungování sociálních služeb v ČR měla trojí podobu, a to: 

 dotazníkové šetření mezi poskytovateli sociálních služeb; 

 workshopy s poskytovateli sociálních služeb; 

 individuální konzultace s vybranými poskytovateli sociálních služeb.  

5.1 Dotazníkové šetření mezi poskytovateli sociálních služeb 

Dotazníkové šetření mezi poskytovateli sociálních služeb bylo jednou z klíčových, resp. 

nejvýznamnější aktivitou realizace Analýzy. Cílem dotazníkového šetření bylo identifikovat slabá a 

silná místa současné typologie sociálních služeb a především odhalit slabá místa a silné stránky 

typologie navrhované.  

K zapojení se do dotazníkového šetření bylo osloveno 1 302 poskytovatelů sociálních služeb, přičemž 

na dotazníkové šetření reagovala, tj. odpověděla na dotazník více než třetina z těchto oslovených 

poskytovatelů. Detailněji se dotazníkovým šetření zaobírá kapitola 7 Identifikace sporných bodů a 

rizik dopadu nové typologie na poskytovatele sociálních služeb, ve které jsou rovněž představeny 

výsledky dotazníkového šetření, a to i za každou jednotlivou sociální službu (dle současné typologie) 

zvlášť.   

5.2  Workshopy s poskytovateli sociálních služeb 

V rámci realizace Analýzy byli poskytovatelé sociálních služeb vedle dotazníkového šetření osloveni 

rovněž k účasti na dvou workshopech. Obsahem těchto workshopů bylo představení navrhované 

typologie sociálních služeb a prezentace výsledků dotazníkového šetření. Po této prezentaci 

následovala řízená diskuze s poskytovateli sociálních služeb, jejímž cílem byla konkretizace 

výsledků vzešlých z dotazníkového šetření a získání nových podnětů a připomínek od samotných 

poskytovatelů.   

Díky prezentaci výsledků dotazníkového šetření poskytovatelům sociálních služeb došlo následně 

k doplnění a konkretizaci jeho výsledků, a to zejména s ohledem na různé skupiny sociálních služeb 

(dle současné typologie sociálních služeb). 

První z workshopů se uskutečnil dne 24. 2. 2015, a to v Olomouci a zúčastnili se ho zástupci 11 

organizací poskytující sociální služby zejména na území Moravy a Slezska. Druhý z workshopů se pak 

uskutečnil dne 4. 3. 2015, a to v Praze a zúčastnili se ho zástupci 17 organizací poskytující sociální 

služby napříč celým územím České republiky, zejména pak na území Čech. Celkem se těchto dvou 

workshopů zúčastnilo 28 poskytovatelů sociálních služeb. 
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Připomínky a podněty, které se týkaly navrhované typologie sociálních služeb, byly zapracovány 

v kapitole 9 Analýza srozumitelnosti nové typologie sociálních služeb pro poskytovatele sociálních 

služeb a promítly se rovněž v kapitole 11 Sumarizace rizik případného zavádění nové typologie do 

praxe a návrhy na zlepšení uvažované podoby nové typologie.  

5.3 Individuální konzultace s vybranými poskytovateli sociálních služeb 

V průběhu zpracovávání Analýzy byli rovněž průběžně a dle potřeby oslovováni zástupci vybraných 

poskytovatelů sociálních služeb k individuálním konzultacím dané problematiky. Tyto konzultace 

probíhaly zejména prostřednictvím telefonických rozhovorů a pří osobních setkání realizačního týmu 

Dodavatele.   

5.4 Spolupráce s uživateli sociálních služeb 

Spolupráce s uživateli sociálních služeb probíhala skrze poskytovatele sociálních služeb, a to 

s ohledem na zachování maximálního soukromí těchto uživatelů. Pohled uživatelů na problematiku 

přechodu na novou typologii sociálních služeb byl zohledněn jednak v dotazníkovém šetření pro 

poskytovatele sociálních služeb a v dotazníkovém šetření určeném pro krajské úřady. Hlavní těžiště 

zohlednění pohledu uživatelů na navrhovanou změnu typologii sociálních služeb spočívalo na 

workshopech s poskytovateli, v průběhu kterých poskytovatelé prezentovali postoje a pohled na 

změnu typologie uživatelů sociálních služeb. Výsledky této spolupráce jsou promítnuty v kapitole 10 

Identifikace sporných bodů a rizik dopadu nové typologie na uživatele sociálních služeb. 
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6 Rešerše zahraničních typologií sociálních služeb (benchmarking) 

Tato kapitola důkladně zkoumá možné přístupy k problematice poskytování sociálních služeb na 

evropském kontinentu, resp. v rámci Evropské unie a slouží jako porovnání těchto přístupů jednak 

k současné typologii sociálních služeb v České republice, tak i k porovnání s navrhovanou typologií 

sociálních služeb.  

V rámci této analýzy byly detailně zkoumány tři základní přístupy k pojetí sociálních služeb na 

evropském kontinentě, a to:  

 anglosaský / liberální; 

 kontinentálně – evropský / konzervativně – sociální; 

 skandinávský / sociálně demokratický. 

Ke každé skupině pak byly vybrány modelové státy, na kterých je konkrétně demonstrován daný 

přístup. Jedná se o následující evropské země: 

 Německo; 

 Velká Británie; 

 Finsko; 

 Rakousko; 

 Slovensko. 

6.1 Definice sociálních služeb 

Sociální služby lze definovat několika způsoby. Zejména při porovnání a zkoumání sociálních služeb 

v České republice a v jiných, především západoevropských zemích, ale i v rámci terminologie a 

definic Evropské unie lze narazit na první zásadní odlišnost. Sociální služby v tzv. užším a širším 

pojetí. V širším pojetí se jedná o všeobecnější definici sociálních služeb, tj. kromě sociálních 

služeb, které jsou takto označovány v ČR, se jedná o další veřejné sociální služby především s 

cílovou skupinou rodin jako např. školky, školy, mateřská centra, ale i jisté formy bydlení, širší 

poradenství apod. V České republice je využíváno užší pojetí, tj. sociální služby, které jsou 

zaměřeny na sociální péči a sociální prevenci.  

Sociální služby jsou určeny osobám za účelem jejich podpory tak, aby předcházely sociální exkluzi. 

Sociální služby přispívají k zvyšování či udržení soběstačnosti jejich uživatelů tak, aby byla 

zachována jejich důstojnost a zařazení ve společnosti nebo přímo vedou či přispívají k integraci 

vyloučených osob. Sociální služby hrají však významnou roli v oblasti prevence, nejen prevence 

sociálního vyloučení, ale i patologických či zdravotně sociálních jevů. Úroveň sociálních služeb je, 

resp. bývá většinou měřítkem vyspělosti či minimálně nastavení hodnot a principů každé moderní 

společnosti.  

Sociální služby se částečně překrývají s širší kategorií veřejných služeb. Veřejné služby jsou 

poskytovány v zájmu veřejnosti. Na rozdíl od služeb komerčních jsou financovány z veřejných 
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rozpočtů, jsou podrobněji definovány legislativou než jiné služby, a díky tomu jsou více závislé na 

politickém rozhodování státu, krajů a obcí.1  

Sociální služby by v maximálním možném rozsahu měly lidem pomáhat žít běžným životem – umožnit 

jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školu, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného 

času, starat se o sebe a o svou domácnost stejně jako o všechny další věci, které jsou lidmi vnímány 

jako samozřejmé až do chvíle, kdy jim v nich nějaký stav či událost začne bránit. Proto existuje 

velmi silná preference služeb, které jsou založeny na poskytování v rámci vlastního přirozeného 

společenství, což umožňuje lidem žít ve vlastním domově, pracovat, vzdělávat se, zapojit se do 

života ve svém okolí.2 

Sociální služby se zaměřují především na:  

 zabezpečení přiměřených životních podmínek pro lidi, kteří svou situaci neumí zvládnout 

sami; 

 vytváření vhodných podmínek, které by zabránily vzniku nebo nárůstu negativních 

společenských jevů; 

 vytváření podpůrných aktivit, které zamezí nepříznivému vývoji jedince, rodiny či 

společnosti.3 

6.2 Sociální služby v evropském kontextu 

Porovnat sociální služby v evropském měřítku je poměrně nesnadný úkol, a to hned z několika 

důvodů. Prvním je rozdílné chápání rozsahu sociálních služeb. Dá se říci, že v každém evropském 

státě je konkrétní seznam činností či aktivit, označovaných jako sociální služby, rozdílný. Zejména v 

západoevropských zemích jsou sociální služby vnímány v širším kontextu a zahrnují tak řadu 

veřejných služeb, které v České republice nejsou označovány (ani právně upraveny) jako služby 

sociální.  

Druhou překážkou je rozdílné pojetí registrace a regulace veřejných služeb, které lze všeobecně 

rozdělit na liberální a konzervativní, kdy v prvním případě jsou sociální služby a podmínky jejich 

poskytování upraveny jen ve všeobecné rovině (např. oproti České republice, kdy je vymezen nejen 

přesný název, ale i obsah sociální služby).  

Třetí důvodem je pak absence analytických studií a materiálů. Porovnání v celoevropském měřítku 

neexistuje (zejména ze dvou výše uvedených důvodů). Národní přehledy mají pak málo identických, 

resp. srovnatelných, prvků.  

Liberální a konzervativní pojetí regulace a registrace sociálních služeb odráží celkové pojetí sociální 

politiky v dané zemi. 

Orientace v dnes již velmi rozsáhlém a jen málo přehledném seznamu typologií sociálních států je 

výrazně komplikována tím, že jednotlivé typologie se pohybují v odlišných, jen velmi obtížně 

porovnatelných dimenzích. 

                                                 

1 MATOUŠEK, O. Sociální služby. 1.vyd. Praha: Portál, 2007. s. 184. 
2 NÁRODNÍ VZDĚLÁVACÍ FOND. Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách: Bílá kniha [online]. 2003 [cit. 2015-16-
3]. Dostupné z WWW: http://www.cekas.cz/oldweb/php/pdf/Bila_kniha_unor_2003.pdf.  
3 KOZLOVÁ, L. Sociální služby pro stárnoucí populaci v České republice.  In Sborník II mezinárodní konference Problematika 
Generace 50 plus. Třeboň, 2005 s. 27. 

http://www.cekas.cz/oldweb/php/pdf/Bila_kniha_unor_2003.pdf
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Systémy sociálních států jsou ovlivněny třemi základními ideologickými přístupy, demokratickým 

socialismem, liberalismem a marxismem.  

Základní rozdělení hovoří o třech typech Welfare, které mají rozdílné formy institucionalizace 

sociálního zabezpečení a přístupy k zaměstnanosti. Tyto systémy nebo modely jsou založeny na 

politických ideologiích a úzce souvisejí se vzory sociálních nerovností a sociálních vrstev. Dalším 

podstatným kritériem je míra dekomodifikace, tj. osvobození jedinců ze závislosti na trhu.  

Snaha vytvářet určité typologie sociálních států se musí neustále vyrovnávat s následující 

alternativou: Jestliže typologie přihlíží k velkému množství faktorů, které modelují vývoj a podobu 

sociálních států, pak se stávají příliš rozvětvenými a specifičnost jednotlivých typů se v nich 

rozplývá. Naprosto „dokonalá“ typologie by v tomto směru musela nakonec obsahovat tolik typů, 

kolik je zemí, jež v tom či onom rozsahu provozují sociální stát.4 

Nejpoužívanější či nejcitovanější rozdělení učinil dánský sociolog Gost Esping-Andersen. To uvádí tři 

základní typy, ke kterým později dodává typ čtvrtý (liberální, konzervativní, sociálně-demokratický 

a jihoevropský).  

Rozdělení v rámci uvedené typologie není tedy nikdy „čisté“. Je to obdobné jako s lidským 

temperamentem, kdy určujícím prvkem pro jeho přiřazení k jednotlivci je pouze převažující složka. 

Tabulka 1 Přehled přístupů k problematice sociálních služeb  

                                                 

4 KELLER, J. Soumrak sociálního státu, Praha 2006, s. 51 

Indikátory 
Anglosaské / liberální 
státy 

Kontinentálně 
evropské / 
konzervativně sociální 
státy 

Skandinávské, sociálně 
demokratické státy 

Modelové země Velká Británie Německo Švédsko 

Dominantní 
institucionální 
uspořádání 
sociálního 
zabezpečení 

Pouze pro potřebné, 
financováno z daní, 
občanskoprávní, 
doplňuje dobrovolné 
dodatečné pojišťovací 
systémy (USA), základní 
pojištění s paušálními 
výkony. 

Založeno na pojištění, 
financováno 
z příspěvků, vázáno na 
účasti na trhu práce 
(založeno na principu 
plné zaměstnanosti), 
státně korporativní, 
zaměstnavatelé a 
zaměstnanci jsou 
účastni na pojištění, 
dávky jsou odvislé od 
výše příjmů. 

Rozsáhlé a komplexní, 
občanskoprávní, dávky 
jsou jak paušální 
doplněny dávkami 
odvislých od výše 
příjmu. 

Základní 
charakteristiky a 
paradigmata  

Trh, svoboda namísto 
rovnosti, princip 
potřebnosti. 

Sebeorganizace, 
konzervace statusu 
(princip ekvivalence), 
princip subsidiarity 
(rodina). 

Stát, univerzalismus, 
štědrost, rovnost, 
přerozdělení. 
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Zdroj: Bogedan Claudia, Die Zukunft des Sozialstaats – Ein Gang durch die Debatte
5
 

6.3 Sociální služby v Evropě 

Sociální služby v Evropě jsou různě usídleny a chápány, a ačkoliv jsou zejména doménou 

neziskového sektoru, jsou regulovány a kontrolovány. K definici sociálních služeb se nabízí dva různé 

přístupy.  

Jeden vychází ze sociálních služeb jako sociálního jednání. Tyto služby mohou pak být zakotveny 

v institucionální či organizační struktuře. Druhým přístupem je vnímání sociálních služeb v kontextu 

Welfare state / sociálního státu a v oblasti komplexních sociálních vztahů v rámci angažmá různých 

státních a nestátních aktérů.6 

                                                 

5 BOGEDAN, C. Die Zukunft des Sozialstaats – Ein Gang durch die Debatte, Friedrich Ebert Stifting 2007, s. 130, 131 
6 BAHLE, T. Angebotsformen und  ra   erstrukturen sozialer  ienste im europa ischen Vergleich. NZES 2001. ISSN 1437-8574.  

Sociální občanská 
práva 

Málo výrazná, stupeň 
inkluze je v systému 
základního pojištění 
vysoká, u potřebných 
nízká.  

Stupeň inkluze je 
střední, závislý na 
účasti na trhu práce, 
v jiném případě 
odvozené dávky 
(zajištění rodin 
v zákonném zdravotním 
pojištění). 

Stupeň inkluze je 
rozsáhlý. Jsou zahrnuti 
všichni občané.  

Dekomodifikace a 
stratifikace 

Efekty dekomodifikace 
jsou minimalizovány, 
cílem je integrace na 
trhu práce, stratifikace 
je vysoká kvůli vysoké 
příjmové nerovnosti a 
malým nedistributivním 
efektům daní a 
sociálního pojištění. 

Efekty dekomodifikace 
jsou vysoké, 
stratifikace je mírná, 
rozdíly ve statusech 
sice zůstávají, ale 
příjmové rozdíly nejsou 
tak veliké.  

Dekomodifikace je 
velmi silná, orientace 
na rovnost a štědré, 
univerzální dávky vedou 
k nízké stratifikaci.  

Uspořádání 
pohlaví  

Silný model živitele rodiny (Irsko, Nizozemí, 
Německo, Velká Británie) umožňuje ženám pouze 
částečnou vázanost s trhem práce. Muži jsou 
naproti tomu kontinuálně zaměstnáni. Toto 
rozdělení je zvýhodněno sociálním systémem 
(např. pojištění rodin).  

Muži a ženy jsou 
kontinuálně 
zaměstnáni. Stát dvou 
zaměstnanců přebírá 
zodpovědnost za péči o 
děti, staré a potřebné 
občany. 

Sociální výdaje  Střední Vysoké Vysoké 

Role 
zaměstnaneckých 
svazů 

Občanská hegemonie  

Silná vázanost odborů, 
menší podíl vlády, malý 
podíl sociálních 
demokratů ve vládě, 
silnější podíl křesťansky 
demokratických, resp. 
pravicových stran. 

Podíl levicových stran 
je veliký, 
organizovanost odborů, 
silná pozice 
střechových organizací. 
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Pokud bude bráno v úvahu rozdělení zadavatelů sociálních služeb mezi stát, spolkové země nebo 

vyšší samosprávně územní celky a municipality, pak je lze v Evropě rozdělit na tři skupiny zemí. 

První je centralistický přístup (Francie, Itálie, Nizozemí, Španělsko), dále federální systémy (Belgie, 

Německo) a systémy s vysokou regionální autonomií (Skandinávie a Velká Británie před r. 1980).7   

6.4 Sociální služby v Německu 

Základním principem, vycházejícím z německé tradice a historie, je princip subsidiarity, který 

společně s katolickým sociálním učením klade hlavní důraz na vzájemnou solidaritu a odpovědnost 

občanů za sebe i za svoji rodinu. Pomoc státu vstupuje do systému až v okamžiku, kdy rodinná a 

vzájemná podpora komunity dlouhodobě selhává. Z této tradice vychází po roce 1970, mimo jiné v 

souvislosti s kritikou rostoucí byrokratizace a vysokými administrativními náklady na systém sociální 

ochrany, i nárůst svépomocných aktivit, vycházejících „zdola“ (tzv. „grass-roots“ iniciativy) na 

komunální úrovni definovaných sociálních potřeb.8  

Ve Spolkové republice Německo existují tři hlavní právní proudy upravující sociální služby, resp. 

aktivity označitelné za sociální služby. Primárním právním zdrojem je druhý odstavec všeobecné 

části sociálního zákoníku (SGB I). 9 

Celou právní úpravu nalezneme v sociálním zákoníku (das Sozialgesetzbuch), který pochází ze 70. 

let 20. století, kdy bylo rozhodnuto na základě potřeby unifikace sociálního práva o vytvoření 

jednoho zákoníku, kde budou všechny příslušné normy pohromadě. Německý sociální zákoník je 

rozdělen do 12 knih, přičemž každá se věnuje jiné části sociálního zabezpečení.10 

Pro Německo platí, že služby, které jsou poskytovány v zákonném rámci „sociálních práv“, jsou 

službami sociálními a stojí z pohledu sociálního práva na stejné úrovni jako jiné aktivity. Všeobecně 

se tedy při poskytování služeb jedná o sociální služby, pokud jde o všechny osobní služby (ve smyslu 

pomoci a péče), které jsou předpokládány v sociálním zákoníku a služby které nejsou peněžními 

nebo věcnými dávkami.11 

Tato pomoc a péče obsahuje například:12 

 poskytování informací a poradenství (zejména o právech a povinnostech);  

 péče; 

 pomoc v domácnosti; 

 pomoc k překonání zvláštních sociálních obtížností/nesnází; 

 terapeutické služby léčebného charakteru; 

 opatření k péči o válečné oběti; 

 opatření pro služby pro děti a mládež; 

 opatření k rehabilitaci osob se zdravotním postižením. 

 

                                                 

7 Tamtéž. 
8 BJALKOVSKI, CH. FRÜHBEUER O. Sociální služby v zemích evropské unie, Závěrečná zpráva 2000. 
9 HÖLLMANN A. Soziale Dienste in Europa, Ein Vergleich zwischen Deutschland und Grossbriatinen, GRINN 2010. 
10 Zahledbilder. Zahlen, Daten + Zusammenhänge. [online] [cit. 2014-04-05]. Dostupné z: www.zahlenbilder.de.  
11 BAUER, R. Gegenstandsdefinition. In: Arbeitspapier Nr. 1. Institut fu r Sozialarbeit und Sozialpa dagogik e.V. Observatorium 
fu r die Entwicklung der sozialen Dienste in Europa (Hrsg.). Frankfurt am Main, 2001. 
12 SOZIALGESETZBUCH v aktuálním znění.  

http://www.zahlenbilder.de/
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Dlouhodobá péče v Německu  

Sociální pojištění pro případ odkázanosti na dlouhodobou péči (kniha XI sociálního zákoníku, 

Sozialgesetzbuch, SGB XI) je nezávislou složkou sociálního zabezpečení, která kryje riziko nutnosti 

dlouhodobé péče podobně, jako je tomu v případě pojištění proti nemoci, úrazu, nezaměstnanosti 

nebo v případě starobního pojištění. Rozsáhlý seznam dávek dlouhodobého pojištění pomáhá 

zmírňovat fyzickou, duševní a finanční zátěž osob, jež potřebují péči, a jejich rodinných příslušníků, 

která vzniká v důsledku potřeby dlouhodobé péče, a pomáhá jim vést důstojný život v souladu s 

jejich přáními navzdory potřebě péče.  

Každá osoba krytá zákonným či soukromým nemocenským pojištěním je automaticky a povinně kryta 

zákonným či soukromým pojištěním pro případ odkázanosti na dlouhodobou péči. Pro vznik nároku 

na dávky v rámci zákonného pojištění pro případ závislosti na dlouhodobé péči je vyžadována 

minimální doba pojištění v délce 2 let. Podle požadavků zákonného pojištění pro případ závislosti na 

dlouhodobé péči ji tato osoba potřebuje, pokud bude v důsledku fyzické, emoční či duševní nemoci 

či postižení pravděpodobně potřebovat dlouhodobou pomoc k provádění každodenních činností po 

dobu nejméně 6 měsíců.  

Příslušná potřeba péče zahrnuje oblasti osobní hygieny, stravování, mobility, jakož i všeobecnou 

péči a pomoc v domácnosti. Spíše než na věku či příjmu závisí dávky dlouhodobé péče na rozsahu 

potřeby péče, který stanoví lékařská služba zdravotní pojišťovny. To znamená, že dávky dlouhodobé 

péče jsou v zásadě přiznány pouze osobám spadajícím minimálně do kategorie I. V případě 

některých dávek (tzv. nízkoprahové nabídky) postačuje k získání nároku nižší úroveň péče. Osoby, 

které potřebují péči v menším rozsahu (méně než 90 minut denně) nebo osoby s částečným 

pojistným krytím („Teilkaskoversicherung“), jimž omezené dávky nepostačují k pokrytí skutečných 

nákladů, mohou ve zvláštních případech získat nárok na dávky v rámci systému sociální pomoci.  

Dávky na péči v rámci sociální pomoci, tzv. pečovatelská pomoc, jsou poskytovány pouze v případě 

finanční závislosti dotčené osoby, tzn., jestliže daná osoba v nouzi není schopna nést celkové 

náklady na pečovatelskou službu sama ani nemůže službu získat od jiných osob. Kromě toho zákonný 

systém pojištění pro případ závislosti na dlouhodobé péči zajišťuje pro pečující rodinné příslušníky a 

jiné neformální pečovatele platbu příspěvků na důchodové zabezpečení, úrazové pojištění, platbu 

příspěvků v rámci pojištění pro případ nezaměstnanosti během období, po něž je poskytována péče, 

jakož i jiné podpůrné dávky, např. bezplatnou odbornou přípravu, možnosti úlevové péče a náhradní 

péče atd.13 

Profesionální sociální služby jsou poskytovány těmito možnými organizacemi v různých právních a 

organizačních formách:14 

 veřejní poskytovatelé; 

o instituce sociálního zabezpečení; 

o města, země/kraje a obce jako regionální poskytovatelé; 

o svazky měst a obcí, mikroregiony; 

                                                 

13  KOLEKTIV AUTORŮ. Zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění. Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení 
v Německu. Evropská komise 2012. 
14 NAEGELE G., FRERICHS F., REICHERT M. Institut fu  r Gerontologie an der Universita t Dortmund.     entliche Soziale  ienste 
in  eutschland –  ualita t der  rbeitsbedin un en und  ualita t der Dienste. European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions, 2000. 
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 sociální péče; 

o sdružení svobodné sociální péče a jimi zřizované organizace; 

o církevní a jiná náboženská sdružení a společenstva; 

o jiní neziskoví poskytovatelé; 

 soukromo-obchodní poskytovatelé:  

o jednotlivé osoby (lékaři, privátní vychovatelé); 

o menší firmy (např. soukromé pečovatelské služby); 

o větší sociální podniky často s pobočkami v různých právních formách (s.r.o., 

zejména soukromá pobytová zařízení). 

6.5 Sociální služby ne Velké Británii 

V roce 1960 došlo ve Spojeném království k reformě sociální správy. Došlo ke sjednocení oddělení 

zdravotní péče (zodpovědných za různé aspekty sociální péče), sociálních oddělení (příslušných pro 

ústavní péči a pomoc starým a postiženým lidem) a k přiřazení péče o děti do oddělení sociální 

práce ve Skotsku a oddělení sociálních služeb v Anglii a Walesu. To znamenalo profesionalizaci 

sociální práce. Když byla vytvořena tato oddělení, bylo cílem koordinovat co nejvíce jejich aktivity 

se zdravotními službami.  

V 80. a 90. letech je možné opakovaně zaznamenat snahy o restrukturalizaci státní služby a sociální 

správy prostřednictvím jejich přetvoření v agentury, takže by bylo možné individuálně hodnotit 

jejich efektivitu. Zároveň bylo zavedeno řízení těchto agentur prostřednictvím managerů, kteří 

agentury provozovali na tržní bázi. Subjekty poskytující sociální služby mezi sebou začaly soutěžit 

na tzv. „quasi markets“, kde byly nuceny veřejné služby poskytovat s větší orientací na ekonomické 

aspekty. Zároveň tak došlo k oddělení kompetencí k přiznávání a následnému poskytování sociálních 

služeb. Bylo tak vytvořeno mnoho sociálních služeb s jasně definovanými kompetencemi. Oddělení 

sociální péče analyzují potřeby a vytvářejí plány poskytování sociálních služeb. Podle nich pak 

uzavírají smlouvy s poskytovateli sociálních služeb. Care manageři jsou odpovědní za rozdělení 

zdrojů a stanovení priorit.  

Na úrovni veřejné správy neexistuje dvou pilířový systém správy sociálních služeb. Místní vláda, 

složená z rad hrabství a menších okrskových rad, spravuje systém sociálního zabezpečení. Ve 

městech jsou jen městské okrsky. Místní správní orgány už ale neposkytují sociální služby a více 

používají písemné smlouvy o poskytování sociálních služeb se subjekty činnými v soukromém či 

dobrovolnickém sektoru. Místní správní orgány mají důležitější roli než dříve, neboť v současné době 

regulují kvalitu služeb poskytovaných jak veřejnoprávními subjekty, tak soukromým sektorem a jsou 

rovněž povinny zřídit profesionální inspekci a tzv. „registrační týmy“ k tomuto účelu.15 

V roce 1990 vstoupily v platnost Zákon o národních zdravotních službách a Zákon o komunitní péči, 

které mění tradiční roli oddělení sociálních služeb místní správy od převážně přímého poskytovatele 

k „úřadu, umožňujícího služby“, tedy dochází ke směřování ke smíšené ekonomice sociální péče. 

Základní tendencí je oddělení organizačního managementu poskytování sociálních služeb od 

plánování a „nakupování“ služeb. Regulátory kvality poskytované péče různými subjekty jsou tzv. 

statutární organizace.  

                                                 

15 KOLDINSKÁ K. Britská právní úprava a praxe sociálních služeb jako inspirace pro Českou republiku.  plikované právo 
2/2004.  
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Sociální služby jsou financovány kombinovaným systémem složeným ze státních financí (daňové 

poplatky), financí místní správy a zvyšujícího se podílu plateb uživatelů služeb. Systém zdravotní 

péče je bezplatný, v rámci komunitní sociální péče dochází k testování příjmu (tento prvek je 

kontroverzní a stává se často předmětem kritiky), preventivní péče a zařízení první krizové pomoci 

jsou (na rozdíl od jiných zemí, např. Belgie) spíše na okraji pozornosti statutárních vládních 

organizací a preventivní sociální služby zajišťuje především nezávislý sektor.16 

Dlouhodobá péče se poskytuje prostřednictvím systému sociální péče (věcné dávky) a systému 

sociálního zabezpečení (nepříspěvkové invalidní peněžní dávky) osobám, které trpí určitým fyzickým 

nebo kognitivním onemocněním nebo onemocněním souvisejícím s věkem, a které potřebují pomoc s 

osobní péčí a každodenními činnostmi. Tuto pomoc financuje stát a je určena pro lidi, kteří mají 

neomezené právo pobytu ve Velké Británii. 

Sociální služby ve Velké Británii jsou upraveny hlavně zákonem o dětech (Children Act) a zákonem o 

zdravotní komunitní péči (National Health Community Care Act). Úřady sociálních služeb dostávají 

tímto způsobem jasné zadání, jaké sociální služby mají být uživatelům poskytovány. Tímto je 

zaručena poměrně jasná odpovědnostní struktura a organizační přiřazení. V případě otázek 

týkajících se společenské diskriminace byl v r. 1975 schválen zákon o genderové diskriminaci (Sex 

Discrimination Act), v r. 1976 protirasistický zákon (Race Relation Act) a v r. 1995 zákon o 

diskriminaci osob se zdravotním postižením (Disability Discrimination Act).17   

Sociální služby ve Velké Británii jsou regulovány, kontrolovány, financovány a poskytovány pod 

jednotným politickým zastřešením. Systém sociálních služeb je srovnatelný (avšak zdaleka ne 

totožný) v jednotlivých zemích. Za sociální služby jsou zodpovědné regionální orgány, tj. územní 

samospráva. V Anglii je 150 rad se zodpovědností sociálních služeb, ve Skotsku 32 samosprávných 

autorit/orgánů a Walesu 22 autorit/orgánů. Tzv. trusty péče ve Velké Británii jsou organizace, které 

fungují v rámci Národní zdravotní služby (the National Health Service NHS), a na které mohou 

územní celky delegovat povinnosti a funkce spojené se zdravotní a sociální péčí.  

Rozsah podpory služby sociální péče je rozličný a zahrnuje seniory, děti, rodiny, osoby s 

psychickými, zdravotními a mentálními postiženími. Sociální služby jsou poskytovány v 

domácnostech uživatelů, v pobytových službách nebo denních centrech, přičemž rodina zůstává i 

nadále „nejdůležitějším“ a největším poskytovatelem sociální péče. Preference a akcentace 

neformální péče není oproti minulosti větší, ale poslední dobou je věnována zásadní pozornost právě 

roli a postavení pečujících osob (ať již v rámci nebo mimo rodinu). Od 1990 dochází k rozvoji 

dobrovolnické práce a soukromých poskytovatelů sociálních služeb, které jsou kontrahovány 

místními samosprávami. Tento soukromý a nezávislý sektor nyní poskytuje již větší objem služeb než 

sektor veřejný.18 

Povinnosti územních samospráv  

Za zajištění potřeb uživatelů sociálních služeb, resp. komunitní péče, jsou odpovědné odbory 

sociální péče na samosprávné úrovni.  

                                                 

16 BJALKOVSKI CH., FRÜHBAUER O. Sociální služby v zemích evropské unie. Závěrečná zpráva, 2000. 
17 BAHLE T.  n ebots ormen und  ra   erstrukturen sozialer  ienste im europa ischen Vergleich. NZES 2001. ISSN 1437-8574. 
18 HELMUT K., KUMAR S. (eds.). Social services in Europe: an annotated bibliography. Institut für Sozialarbeit und 
Sozialpädagogik e. V. Frankfurt, Germany, 2003. 
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Prvním předpokladem je hodnocení potřeb potencionálního uživatele, na základě kterého jsou pro 

uživatele vybrány a tomuto poskytovány služby pro naplnění jeho individuálních potřeb. Sociální 

odbor zajistí poskytnutí služby a také příp. finanční podporu, resp. pomoc, uživateli.  

Každý územní celek si (na základě národní metodiky) stanovuje svá vlastní kritéria k tomu, jaké 

služby jsou nutné k jakým potřebám. Pokud hodnocení potenciálního uživatele ukáže tzv. způsobilé, 

tj. oprávněné potřeby, musí mu samosprávný celek poskytnout nebo zajistit sociální služby. 

Sociální služby pro dospělé osoby zahrnují: 

 pomoc v domácnosti (úklid, nákup, obědy, praní prádla, pomoc při oblékání, hygieně, 

apod.); 

 úprava bytu a poskytnutí kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením; 

 denní centra služeb a odlehčovací služby; 

 denní centra pro děti se zdravotním postižením; 

 pobytová zařízení sociální péče; 

 podpora pečujícím; 

 finanční podpora. 

Sociální služby pro děti podporují a chrání zranitelné děti, mládež, jejich rodiny a pečující. 

Zejména jde o služby: 

 denní péče o děti do pěti let; 

 pomoc rodičům (edukační); 

 pracovníci pro podporu rodiny; 

 praktická pomoc v domácnosti; 

 přístup k dětským centrům; 

 specifické služby dětem se specifickými vzdělávacími potřebami a postiženími. 

6.6 Sociální služby ve Finsku 

Právo na zdravotní péči a sociální služby je fundamentálním právem obyvatel Finska. Odpovědnost 

za sociální a zdravotní služby leží ve Finsku na územních samosprávách, které mohou služby 

poskytovat sami nebo pověřit soukromé poskytovatele, resp. organizace. Finský model sociálního 

státu prokázal svojí efektivnost, vysokou kvalitu a má podporu široké veřejnosti. V současné době 

probíhá diskuze (jako kulminace aktivit posledních deseti let), která je nyní v podobě zásadní 

reformy sociálních služeb a předmětem schválení parlamentu Finska. Tato změna má sejmout 

povinnost zajištění sociálních služeb z cca 300 územních samospráv, tj. a municipalit převést ji na 

nově definovaných 19 širších, resp. velkých územních celků. Jde tedy z jistého úhlu pohledu o 

centralizaci odpovědnosti a kompetencí.  

Sociální služby upravuje zákon o sociální politice z r. 1982 (Social Welfare Act), který v části XIII. 

definuje odpovědnosti municipalit ve věci zajištění sociálních služeb. V části XVII. Jsou pak 

definovány sociální služby, kterou jsou municipalitami poskytovány. 



 

 
Stránka | 36 

Municipality zajišťují prevenci sociálních problémů, zajištění sociálního zabezpečení a podporu 

nezávislého života. Municipality tak:19 

 zajišťují sociální služby; 

 poskytují sociální asistenci; 

 poskytují sociální půjčky; 

 organizují poradenství k sociálním dávkám a jiným formám sociálního zabezpečení; 

 mají odpovědnost za rozvoj sociálních podmínek a řešení problémů.  

Municipality poskytují nebo zajišťují tedy jmenovitě:  

 Sociální práci 

o Sociální pracovníci poskytují vedení, poradenství a průzkum ve věci sociálních 

problémů a jiná podporující opatření pro jednotlivce, rodiny a komunity.  

 Nouzové sociální služby 

o Zajištění akutních problémů jako domácí násilí, zanedbávání dětí a jiné pochybení v 

rámci péče.  

 Domácí služby 

o Domácí služby poskytují asistenci seniorům, osobám se zdravotním postižením, 

osobám v nemoci, rodinám s dětmi za účelem zajištění a zvládnutí každodenního 

života.  

 Podpora neformálních pečujících 

o Finanční podpora a poradenství osobám poskytující neformální péči v domácnosti 

uživatele.  

 Služby domácnostem 

o Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením prostřednictvím zajištění 

nezbytných služeb pro chod domácnosti.  

 Institucionální péče 

o Poskytuje nepřetržitou péči lidem, kteří již nezvládnou život ve své domácnosti za 

využití terénních služeb. Tato služba může být poskytována krátkodobě nebo 

dlouhodobě.  

 Rodinná péče 

o Služba, která je poskytována za účelem umožnění asistence a podpory osobě (dítě 

nebo senior), o kterou je pečováno.  

 Rehabilitace 

o Všechny sociální služby v sobě zahrnují rehabilitační prvek. Rehabilitace je součástí 

sociálního zabezpečení. Pokud uživatel potřebuje rehabilitaci, kterou mu sociální 

služba není schopna zajistit, je nutné ji zajistit jiným způsobem.  

 Služby dítěti a rodinám 

o Municipality zajišťují denní péči o děti, ochranu dětí, vedení pěstounské péče, 

rodinné poradenství, smírčí řízení, rodičovství, řízení týkající se svěření dítěte do 

péče, zajištění práv dítěte.  

 Služby pro seniory 

o Sociální služby pro seniory, které zahrnují jejich podporu v domácím prostředí, 

podporu neformální péče a institucionální péči.  

 Služby osobám se zdravotním postižením 

                                                 

19 MINISTRY OF SOCIAL AFFAIRS AND HEALTH. [online]. 2015 [cit. 2015-02-20]. Dostupné z WWW: www.stm.fi. 

http://www.stm.fi/
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o Osoby se zdravotním postižením většinou využívají všeobecně sociální služby a v 

případě, že jsou tyto nedostatečné, pak jsou poskytovány specifické služby jako 

domácí péče, asistivní technologie, doprava a tlumočení. 

Mimo uvedené sociální služby jsou ještě další aktivity (jako např. oblasti návykových látek), které 

jsou považovány za sociální služby. Zákon nedefinuje přesně obsah činností sociálních služeb. Je 

definován minimální personální normativ o pobytových službách sociální péče. Sociální služby jsou 

předmětem inspekce sociálních služeb. Síť sociálních služeb je determinována trhem, resp. 

poptávkou, uživatelů či jejich rodinných příslušníků.  

V případě institucionálních služeb je 1/3 poskytována soukromým sektorem a 2/3 veřejným 

sektorem. Finsko se potýká (jako řada jiných evropských zemí) s nárůstem podílu seniorů na 

celkovém obyvatelstvu a nárůstů zneužívání návykových látek a alkoholu. 

Dlouhodobá péče (služby a dávky) 20 

Všichni obyvatelé s trvalým bydlištěm ve Finsku mají nárok na dlouhodobou péči, aniž by se na ně 

vztahovala rozhodná období a věková omezení. Nárok náleží osobám, které potřebují trvalou a 

pravidelnou pomoc či péči (obecně alespoň jednou týdně). Neexistuje žádná obecná definice 

nároku, protože ten závisí na daném systému a obci. 

Věcné dávky lze zajistit domácí službou a službou pro zdravotně postižené (přepravu, osobního 

asistenta, úpravy bydlení) i podporou pro neformální péči (příspěvek na péči, zákonná dovolená pro 

pečovatele, podpora a poradenství).  

Je též zajištěno asistované bydlení pro seniory a zdravotně postižené osoby vyžadující takovou 

pomoc a asistenci dalších osob, kterou nelze zajistit v běžném bytě či domě. Zákonem upravené 

služby ústavní péče zahrnují ústavní služby poskytované v domovech pro seniory, na lůžkových 

odděleních obecních zdravotních středisek a specializovaných jednotkách pro osoby s mentálním 

postižením. Dlouhodobá ústavní péče je poskytována v různých druzích domů pečovatelské služby a 

v domovech pro zdravotně postižené válečné veterány.  

Ústavní péči v domovech pro seniory a soukromých nemocnicích zajišťují i nevládní organizace a 

soukromé firmy. Spoluúčast na dlouhodobé péči (delší než tři měsíce) zajišťované veřejnými 

institucemi závisí na výši příjmů. Poplatek nesmí přesáhnout 85 % čistého měsíčního příjmu dané 

osoby. Bez ohledu na to musí dané osobě pro osobní potřebu zbývat jistý minimální objem 

prostředků. 

Peněžitá dávka příspěvku na péči pro důchodce (Eläkkeensaajien hoitotuki) je odstupňována do tří 

kategorií v závislosti na potřebě pomoci: 

 základní sazba: splatná v případě nemoci či úrazu vedoucí k potřebě pomoci, podpoře či 

dohledu při osobních úkonech každodenního života alespoň jednou za týden; 

 zvýšená sazba: splatná v případě nemoci či úrazu vedoucí k potřebě každodenní pomoci při 

několika osobních úkonech nebo pravidelného dohledu či doprovodu; 

                                                 

20 KOLEKTIV AUTORŮ. Zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění. Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve 
Finsku. Evropská komise 2012.  
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 zvláštní sazba: splatná v případě nemoci či úrazu vedoucí k potřebě nepřetržité pomoci a 

dohledu jiné osoby. 

K dalším peněžitým dávkám na dlouhodobou péči patří: 

 Příspěvek na zdravotně postižené dítě a příspěvek v invaliditě: u obou dávek se uplatňují tři 

sazby v závislosti na stupni zdravotního postižení. Příspěvek na zdravotně postižené dítě lze 

vyplácet, pokud zdravotní stav dítěte v důsledku nemoci, poruchy nebo úrazu vyžaduje po 

dobu šesti měsíců péči a rehabilitaci, které budou pravděpodobně znamenat zvláštní zátěž 

finanční či jinou. Cílem příspěvku v invaliditě je finanční pomoc osobám se zdravotním 

postižením ve věku od 16 do 64 let v jejich každodenním životě, přípravě na budoucí 

povolání a profesní činnosti. Vyplácí se pouze osobám, které nepobírají žádný jiný důchod. 

 Příspěvek pro ošetřující osobu: tato dávka závisí na příslušné obci. Ošetřující osoby, které s 

obcí uzavřeli smlouvu, mají právo na tři volné dny měsíčně. 

6.7 Sociální služby v Rakousku 

Sociální služby jsou zřizovány za účelem nabídnout osobám, které vyžadují péči, a hendikepovaným 

lidem možnost, aby o ně bylo pečováno podle jejich přání a potřeb.21 

Pro klienty jsou k dispozici tyto varianty sociálních služeb: 

 ambulantní služby; 

 částečně stacionární služby; 

 stacionární služby; 

 terénní služby. 

Veškerá agenda sociálních služeb spadá do působnosti jednotlivých rakouských spolkových zemí.  

Velmi často se u osob vyžadujících péči nebo ošetřování stává, že není možné hradit náklady na 

jejich pobyt v zařízení stacionární péče, jako je například domov pro seniory, z vlastních prostředků 

(penze, příspěvků na péči). V takových případech může poskytovatel sociální služby převzít úhradu 

zbylých nákladů, ačkoli členové rodiny, kteří mají vůči klientům vyživovací povinnost, mohou být ve 

většině spolkových zemí vyzváni k úhradě nákladů. 

Poskytovateli sociálních služeb jsou veřejně prospěšné společnosti, orgány zemské a obecní 

samosprávy a soukromé společnosti.  

Rámcové právní podmínky pro sociální služby byly stanoveny dohodou (čl. 15a ústavy) mezi státem a 

jednotlivými zeměmi o společných opatřeních pro osoby vyžadující péči. Stát tuto dohodu zahrnul 

do práva na zdravotní a ošetřovatelskou péči a podnikl opatření ke zkvalitnění příslušných oborů. 

Země se zavázaly k plošnému budování sociálních služeb. 

Nabízené sociální služby v Rakousku jsou následující: 

 výpomoc v domácnosti; 
                                                 

21 HORECKÝ J., PRŮŠA L., TAJANOVSKÁ A. Mezinárodní zkušenosti a porovnání, Irsko, Slovensko, Rakousko. Praha: MPSV ČR, 
2013.  
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 výpomoc pro seniory / pečovatelská pomoc; 

 rodinná pomoc; 

 péče o nemocné v domácnosti; 

 krátkodobá péče; 

 psychosociální služby; 

 pečovatelské domovy / domovy pro seniory; 

 služby částečné stacionární péče (např. denní centra); 

 osobní péče; 

 péče o hendikepované děti / péče o děti s rizikem vzniku hendikepu; 

 stravování prostřednictvím rozvozu jídla; 

 návštěvy; 

 tísňové volání / pomoc na zavolání; 

 organizovaná sousedská výpomoc; 

 mobilní terapeutické služby; 

 poradenství pro rodinné příslušníky; 

 půjčování zdravotnických pomůcek; 

 praní prádla; 

 úklidové služby; 

 opravářské služby; 

 dopravní služby; 

 osobní asistence; 

 psychologické poradenství; 

 paliativní péče a mobilní hospicová péče. 

V roce 2005 vstoupil v platnost zákon o domovech s pečovatelskou službou a domovech pro seniory a 

nařízení zemské vlády týkající se minimálního standardu těchto domů/domovů a pečovatelských 

středisek. Zákon stanoví minimální standardy týkající se stavebně-technického vybavení, 

personálního zabezpečení, řízení, zachovávání práv obyvatelů domovů a další. V červnu 2010 byla 

tato přechodná doba ukončena a nyní odpovídají i stávající stacionární pečovatelská, resp. 

„péčová“, zařízení zákonem definovanému minimálnímu stavebnímu standardu (např. bezbariérové 

osobní a nákladní/lůžkové výtahy). 

6.8 Sociální služby na Slovensku 

Potřeba různorodosti sociálních služeb z hlediska jejich druhů a forem vychází z různorodosti 

nepříznivých sociálních situací, které sociální služby pokrývají a cílových skupin, kterým se sociální 

služby poskytují. Přes různorodost druhů a forem se bezprostředně realizuje princip individualizace 

v sociálních službách, který je jedním z principů charakterizujících celý pilíř sociální pomoci, jehož 

jsou sociální služby systémovou součástí.22 

V sociálních službách se angažují odborníci a odbornice různých oborů a stupňů kvalifikovanosti, což 

objektivně vychází z různorodosti činností, které se v rámci nich provádějí: 

 odborné činnosti: 

                                                 

22 HORECKÝ J., PRŮŠA L., TAJANOVSKÁ A. Mezinárodní zkušenosti a porovnání, Irsko, Slovensko, Rakousko. Praha: MPSV ČR, 
2013. 
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o Obsahují základní či specializované sociální poradenství, poskytování pomoci v 

případě, že osoba je odkázána na pomoc při běžných denních činnostech (např. při 

stravování, hygieně, oblékání a svlékání, pohybu, orientaci v prostředí), poskytování 

pomoci při uplatňování či při výkonu práv a právem chráněných zájmů ohrožených 

osob. V rámci odborných činností se poskytuje též sociální rehabilitace, pracovní 

terapie, ošetřovatelská péče v zařízení či tlumočení. Univerzální činností v rámci 

sociálních služeb je poskytování sociálního poradenství, které je součástí každé 

sociální služby poskytované podle zákona. 

 obslužné činnosti: 

o Jde o ubytování, stravování, úklid, žehlení, praní a údržbu prádla a šatstva 

poskytované osobám v nepříznivé sociální situaci využívajících pobytové sociální 

služby. 

 další činnosti: 

o V rámci sociálních služeb jde o vytváření podmínek například na přípravu stravy či 

její výdej; provádění nevyhnutelné hygieny, úschovu cenných věcí; vzdělávání či 

zájmovou činnost. Za další činnosti se považuje i poskytování osobního vybavení 

(např. šatstvo, obuv, hygienické či školní potřeby, věci osobní spotřeby v 

rezidenčních zařízeních); přeprava osob; donáška stravy či půjčování pomůcek.  

Zákon o sociálních službách vymezuje, které odborné, obslužné a další činnosti je poskytovatel 

povinen provádět nebo vytvářet podmínky pro jejich provádění v závislosti na druhu sociální služby, 

kterou poskytuje. 

Sociální služby se neliší jen zařazením do výše uvedených oblastí, ale i formou, jakou se poskytují. 

Platná legislativa se při vymezení forem sociálních služeb opírá o teoretické poznatky pomáhajících 

disciplín. V souladu s tím lze sociální službu poskytovat: 

 ambulantní formou: 

o Osoba dochází do místa, kde poskytovatel provozuje sociální službu, přičemž 

takovým místem může být i zařízení sociálních služeb. Tehdy mluvíme o rezidenční 

péče poskytované denní formou. Na Slovensku se však využívá minimálně (jen kolem 

3 % ze všech ubytovacích dní v zařízeních sociálních služeb). 

 terénní formou: 

o Služby poskytované v přirozeném sociálním prostředí odkázané osoby. Zákon 

vymezuje i možnost organizovat různé terénní programy s cílem předcházet 

sociálnímu vyloučení jedinců, rodin a komunit v nepříznivé sociální situaci.  

 pobytovou formou: 

o Každá sociální služba, jejíž součástí je ubytování jako obslužná činnost. Poskytuje se 

na celoroční nebo týdenní bázi. 

 jinou formou: 

o Poskytování sociální služby telefonicky nebo použitím telekomunikačních 

technologií. 

Centrální registr poskytovatelů sociálních služeb na Slovensku rozlišuje tyto druhy služeb: 

 denné centrum; 

 denný stacionár; 

 domov na pol ceste; 

 domov soc. služieb; 
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 integračné centrum; 

 jedáleň; 

 krízová pomoc prostred. IT; 

 monit. a signal. potreby pomoci; 

 nízkoprahové centrum pre deti a rod.; 

 nízkoprahové denné centrum; 

 nocľaháreň; 

 opatrovateľská služba; 

 pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa; 

 pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností; 

 požičiavanie pomôcok; 

 pracovňa; 

 prepravná služba; 

 rehabilitačné stredisko; 

 soc. rehabilitácia; 

 špecializované soc. poradenstvo; 

 špecializované zariadenie; 

 sprievodc. a predčit. služba; 

 sprostredkovanie osobnej asistencie; 

 sprostredkovanie tlmoč. služby; 

 stredisko osobnej hygieny; 

 tlmočnícka služba; 

 útulok; 

 základné soc. poradenstvo; 

 zariadenia dočasnej starostlivosti o deti; 

 zariadenia opatrovateľskej služby; 

 zariadenia podporovaného bývania; 

 zariadenia pre seniorov; 

 zariadenie núdzového bývania. 

6.9 Závěry a doporučení 

Je velmi obtížné definovat závěrečné doporučení ve smyslu implementace nějakého přístupu či linie 

konkrétního evropského státu. Dané typy sociálních služeb se odráží nejen v potřebách dané země, 

jejího (v textu popsaného) pojetí sociální politiky a tím i sociálních služeb, tj. aktuálních potřebách, 

poptávky nebo i politických preferencí, nýbrž i v kulturně – společenských reáliích a historie daného 

státu.  

Všeobecně je ale možné konstatovat, že Česká republika patří mezi konzervativnější země s rezidui 

socialistického pojetí a historie, která stále utvářejí sociální prostředí a očekávání.  

Etapa socialistického vývoje byla založena na naprosto odlišných podmínkách a předpokladech 

(politických, ekonomických, sociálních). Pro sociální politiku to znamenalo veliký důraz na 

univerzální a relativně rozsáhlé aktivity státu na jeho monopolní postavení v sociální oblasti. 

Příznačným rysem byl státní paternalizmus a takřka úplné vyloučení ostatních subjektů ze sociální 
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politiky. Byl to model rovnostářský a nivelizační, náročný na ekonomické zdroje, opírající se o 

rozsáhlou redistribuci a stimulující spíše pasivní chování a postoje obyvatel.23    

Z tohoto pohledu by se tedy jako možný pro širší odborné okolí akceptovatelnější jevil model 

modifikace počtu typů sociálních služeb s částečným uvolněním přesně definovaných typů v typy 

všeobecnější s definovanými a poskytovatelem vybraným aktivitami, činnostmi, situacemi či 

cílovými skupinami. Toto prvostupňové zjednodušení současného systému cestou odstranění či 

sloučení duplicit a sloučení sociálních služeb podobného obsahu a částečné uvolnění, tj. možnost 

větší flexibility obsahu činností a výběru některých hlavních činností by mohlo být racionální prvním 

krokem k pozdější rozsáhlejší změně, resp. dalšího uvolnění. 

                                                 

23 KREBS, V. a kol. Sociální politika, 4 vyd. Praha: ASPI, a.s., 2007 s. 53 
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7 Identifikace sporných bodů a rizik dopadu nové typologie na 

poskytovatele sociálních služeb  

V rámci analýzy vlivu nové typologie sociálních služeb na systém fungování sociálních služeb v ČR 

byli osloveni s nabídkou zapojení se do tohoto procesu současní poskytovatelé sociálních služeb, aby 

mohli svým odborným pohledem na danou problematiku přinést případné nové podněty, 

identifikovat rizika, slabé stránky a přínosy navrhované typologie sociálních služeb. Oslovení 

poskytovatelů sociálních služeb proběhlo formou elektronického dotazníkového šetření. Na základě 

zkušeností Dodavatele z jiných projektů je tato metoda poměrně jednoduchým a zároveň nejvíce 

vypovídajícím nástrojem, a to především z toho důvodu, že elektronické dotazníkové šetření umožní 

v krátkém čase oslovit velký počet respondentů z cílové skupiny. 

7.1 Metodika dotazníkového šetření 

Proces tvorby dotazníku je jednou z náročnějších fází celé Analýzy a do značné míry na něm závisí 

úspěšnost Analýzy jako celku. Tento proces vyžaduje úzkou spolupráci Zadavatele a Dodavatele. 

Role Zadavatele je v tomto případě poskytnutí všech materiálů a informací, které mají k Analýze 

vazbu. Jedná se zejména o podrobné představení nové typologie sociálních služeb, včetně 

souvisejících návazností, a to jak pro poskytovatele sociálních služeb, tak jejich uživatele.  

Při procesu tvorby dotazníku bylo důsledně dbáno na to, aby validita dotazníku byla co možná 

nejvyšší. Validita otázek byla posouzena v rámci realizačního týmu Zadavatele a Dodavatele. 

Podoba dotazníku byla nastavena tak, aby byl respondentovi dobře srozumitelný a zároveň nejvíce 

vypovídající. Předpokládaná časová náročnost na vyplnění dotazníkového šetření ze strany 

respondenta byla cca 30 minut. V rámci dotazníku byla využita kombinace otevřených a uzavřených 

otázek, které pomohly maximalizovat vypovídací hodnotu odpovědí pro účely Analýzy. V rámci 

dotazníku byly využity následující druhy otázek: 

 výzkumné - poskytují potřebné informace a údaje o respondentovi – poskytovateli sociálních 

služeb; 

 projekční - neklade otázku přímo respondentovi, ale ptá se respondenta na názor příjemců 

sociálních služeb, předpokládá, že do odpovědi promítne názor vlastní; 

 kontrolní - jinak formulované již jednou použité otázky, které se následně porovnávají. 

Dotazníkové šetření probíhalo výhradně on-line, a to s následujícími atributy, resp. požadavky na 

technické zajištění dotazníkového šetření: 

 internetový prohlížeč; 

 připojení k internetu; 

 zajištění podpory (email, telefonická linka); 

 možnost kdykoli vyplňování dotazníku přerušit; 

 anonymita šetření; 

 bezpečnost/ochrana informací, resp. dat; 

 vyplňování dotazníku jedním respondentem nesmí nijak ovlivnit ostatní respondenty;  

 nemožnost odeslání odpovědí při nevyplnění předem nadefinovaných otázek; 

 výstup šetření se musí automaticky ukládat v databázovém prostředí; 

 přístup Zadavatele a Dodavatele do databázového prostředí; 

 exportovatelnost výsledků z databázového prostředí do formátu MS Excel, popř. MS Access. 
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Po sestavení finální podoby dotazníkového šetření bylo realizováno pilotní nasazení dotazníkového 

šetření v rozsahu od 30 do 40 respondentů. Cílem realizace zkušebního kola dotazníkového šetření 

bylo ověření srozumitelnosti otázek a technického řešení. Po provedení zkušebního kola šetření byl 

realizačním týmem proveden test reliability dotazníkového šetření a na jeho základě byla 

analyzována spolehlivost šetření.  

Po provedení pilotního testování proběhla samotná realizace dotazníkového šetření. Oslovení 

respondentů bylo využito kombinace více přístupů, a to ve formě rozeslání hromadné elektronické 

pošty respondentům s žádostí (dopisem o účast na šetření), zveřejnění informace na intranetových 

stránkách APSS ČR, případně krajů, ústní oslovení respondentů v rámci připravovaných akcí APSS ČR. 

7.2 Analýza a vyhodnocení dat získaných prostřednictvím dotazníkového 
šetření 

Po provedení dotazníkového šetření došlo k exportování databáze získaných dat do formátu *.xlsx. 

Následně došlo k analýze získaných dat pomocí standardních statistických metod (průměr, modus, 

medián, rozptyl, směrodatná odchylka apod.). Analýza je základem pro interpretaci dat a tvorbu 

tohoto dokumentu.  

Vedle analýzy pomocí statistických metod byly analyzovány písemné odpovědi respondentů, které 

byly doplňovány do otevřených otázek. Výsledky této analýzy jsou promítnuty v kapitole 9. Analýza 

srozumitelnosti nové typologie sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb. 

Zpracování dotazníkového šetření probíhalo v souladu s platnou legislativou České republiky, 

zejména pak zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V praxi se jednalo o takové pojetí 

dotazníkového šetření, které technicky neumožňovalo zpětnou identifikaci konkrétního 

poskytovatele sociální služby a osoby, která dotazník vyplňovala. 

Analýza byla provedena jednak formou agregace výsledků za všechny typy sociálních služeb, ale 

také za každou ze sociálních služeb zvlášť.  

7.3 Podoba dotazníkového šetření 

Dotazník byl strukturován do čtyř částí. V první části byly kladeny otázky, které slouží ke 

kategorizaci poskytovatelů sociálních služeb. V druhé a třetí části vyjadřovali respondenti souhlas s 

výroky, resp. otázkami týkajících se současné a navrhované typologie sociálních služeb. Čtvrtá část 

dotazníku pak obsahovala otázky týkající se změny typologie sociálních služeb obecně. Respondenti 

mohli vyjádřit souhlas s výroky, resp. otázkami na pětistupňové škále, a to „ano“, „spíše ano“, 

„nedokáži posoudit“, „spíše ne“ a „ne“. Dotazník tvoří přílohu č. 1 tohoto dokumentu. 

7.4 Průběh dotazníkového šetření 

Poskytovatelé sociálních služeb byli oslovení k vyplnění dotazníku dne 19. 1. 2015, kdy byl rovněž 

zahájen sběr vyplněných dotazníků od poskytovatelů sociálních služeb. Ukončení sběru dotazníků 

bylo stanoveno na 6. 2. 2015. Vzhledem k četným žádostem poskytovatelů sociálních služeb byl sběr 

dotazníků prodloužen až do 10. 2. 2015, kdy byl sběr dat zastaven. Celkem bylo osloveno 1 302 

poskytovatelů sociálních služeb, celkem bylo odevzdáno 459 dotazníků, což činí 35,3 %. Z toho lze 

usuzovat, že změna typologie sociálních služeb vyvolala mezi poskytovateli sociálních služeb značný 

zájem.  
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Dne 3. 2. 2015 byla poskytovatelům sociálních služeb, kteří byli osloveni k vyplnění dotazníku, 

končící lhůta pro odevzdání dotazníku připomenuta. Výsledkem toho byl nárůst počtu odevzdaných 

dotazníků (patrné z grafu níže). 

Průběh vyplňování dotazníků je znázorněn na grafu níže. Z něj je patrné, že nejvíce dotazníků bylo 

odevzdáno první den spuštění dotazníkového šetření. V dalších dnech se počet odevzdaných 

dotazníků pohyboval v průměru 12 dotazníků za den. V deklarovaný den ukončení dotazníkového 

šetření pak bylo odevzdáno 92 dotazníků. Tomu napomohlo výše zmíněné upozornění poskytovatelů 

sociálních služeb ohledně blížící se lhůty ukončení dotazníkového šetření. V dalších čtyřech dnech, 

které byly poskytnuty respondentům navíc, bylo dodatečně odevzdáno celkem 20 dotazníků.  

Graf 1 Počty odevzdaných dotazníků v průběhu dotazníkového šetření 

 

Poskytovatelé sociálních služeb měli možnost vybrat z nabídky, které sociální služby poskytují, resp. 

které sociální služby mají jako poskytovatelé zaregistrováni. Celkem tedy bylo v rámci výše 

zmíněných 1 302 poskytovatelů sociálních služeb osloveno 2 422 sociálních služeb. Metodika 

dotazníku implicitně nepředpokládala v případě poskytovatele situaci, kdy má registrováno např. 10 

domovů pro seniory s unikátním identifikátorem služby. Takový poskytovatel je chápán tak, že 

poskytuje pouze 1 sociální službu, a to domov pro seniory. Z tohoto důvodu vychází průměrný počet 

poskytovaných sociálních služeb na jednoho poskytovatele značně zkresleně, a to ve výši 1,9 

sociálních služeb na jednoho poskytovatele.   

V rámci 459 odpovědí na dotazníkové šetření pak na základě stejné úvahy byly shromážděny názory 

od 1 272 sociálních služeb. Respondenti, kteří na dotazníkové šetření odpověděli, v průměru 

poskytují 2,8 sociálních služeb na jednoho poskytovatele (chápáno dle příkladu popsaného 

v předchozím odstavci). Výsledky jsou přehledně shrnuty v tabulce níže. 
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Tabulka 2 Počet oslovených poskytovatelů a počet odevzdaných dotazníků 

Sociální služba 
Osloveno 

poskytovatelů 
Odevzdáno dotazníků 

azylové domy 95 49 

denní stacionáře 146 84 

domovy pro seniory 440 195 

domy na půl cesty 15 14 

intervenční centra 17 10 

krizová pomoc 23 15 

nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 68 38 

odborné sociální poradenství 108 67 

osobní asistence 68 51 

podpora samostatného bydlení 32 20 

raná péče 12 5 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s 
dětmi 

53 48 

sociálně terapeutické dílny 39 5 

telefonická krizová pomoc 9 5 

terénní programy 40 33 

tlumočnické služby 33 1 

centra denních služeb 37 21 

domovy pro osoby se zdravotním postižením 195 70 

domovy se zvláštním režimem 173 111 

chráněné bydlení 62 33 

kontaktní centra 22 12 

nízkoprahová denní centra 22 13 

noclehárny 25 19 

odlehčovací služby 146 88 

pečovatelská služba 302 161 

průvodcovské a předčitatelské služby 4 2 

služby následné péče 19 13 

sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

43 27 

sociální rehabilitace 48 29 

terapeutické komunity 5 5 

tísňová péče 88 4 

týdenní stacionáře 33 24 

Celkem 2 422 1 272 
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7.5 Celkový výsledek dotazníkového šetření 

Z výsledků dotazníkového šetření je patrné, že distribuce poskytovatelů sociálních služeb, kteří se 

tohoto šetření zúčastnili, je co do jejich velikosti (dle počtu zaměstnanců) téměř (na drobné 

odchylky) identická. Dotazníkové šetření tak dokázalo postihnout široké spektrum poskytovatelů od 

velmi malých, s regionální až mikroregionální působností, po poskytovatele velké s celorepublikovou 

působností.  

To samé platí v případě struktury poskytovatelů dle počtu klientů, kde však výrazně dominuje 

skupina poskytovatelů s velkým počtem (101 a více) klientů. Tento stav je zapříčiněn zejména tím, 

že značná část poskytovatelů, kteří dotazník vyplnili, poskytují pobytové sociální služby. 

Dále lze zmínit, že ze všech 14 krajů České republiky odpovědělo minimálně 20 poskytovatelů 

sociálních služeb. Výkyvy v počtech odpovědí dle jednotlivých krajů jsou zapříčiněny zejména 

demografickými a socioekonomickými specifiky v daných krajích. Otázka 6 (v první části dotazníku), 

která se týkala rozřazení poskytovatelů dle poskytovaných sociálních služeb, nebyla vyhodnocována 

a její výsledky jsou shrnuty v kapitole 7.4 Průběh dotazníkového šetření. 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že poskytovatelé sociálních služeb považují současnou 

typologii sociálních služeb za nevyhovující, a to ve všech směrech, ke kterým se respondenti 

vyjadřovali. To se projevuje především v případě srozumitelnosti stávající typologie pro uživatele a 

zájemce o poskytnutí sociální služby. Na druhé straně není pro uživatele (a zájemce) sociální služby 

typologie klíčová a zajímá je spíše výsledek poskytování sociální služby. 

Současná typologie sociálních služeb je rovněž nevyhovující z hlediska náročnosti na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany poskytovatelů sociálních služeb. S touto problematikou bezesporu 

souvisí rovněž zvyšování náročnosti na výkaznictví ze strany jednotlivých krajů, a to zejména 

v souvislosti s přechodem na nový systém financování sociálních služeb od 1. 1. 2015. 

V případě navrhované typologie sociálních služeb se poskytovatelé sociálních služeb, respondenti 

dotazníkového šetření, domnívají, že by mohla být přínosem pro většinu zásadních oblastí, které se 

s poskytováním sociálních služeb pojí.  

Velký přínos navrhované typologie sociálních služeb vidí poskytovatelé zejména ve zjednodušení 

systému z pohledu laické veřejnosti, která nedokáže mezi jednotlivými druhy sociálních služeb 

v současné době orientovat.  

Přínos navrhované typologie sociálních služeb spatřují poskytovatelé rovněž v případě zjednodušení 

vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních 

službách a ve zjednodušení procesu registrace.  

Přínos navrhované typologie sociálních služeb naopak nespatřují v případě financování sociálních 

služeb, resp. v náročnosti na zajištění financování sociálních služeb. 

Nedostatek navrhované typologie sociálních služeb lze rovněž spatřovat v její nejasnosti a 

nedopracovanosti, kterou lze pozorovat zejména ve vysokém počtu odpovědí „nedokáži posoudit“. 

Počet, resp. podíl těchto odpovědí se v průměru pohyboval ve výši 27,8 %. Tento podíl se v případě 

současné typologie sociálních služeb pohyboval na úrovni 14,1 %. Na základě tohoto závěru lze 
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usuzovat, že by měla být navrhovaná typologie sociálních služeb v určitých oblastech (viz níže) 

poněkud více rozpracována. 

I přes výše zmíněné je pro 85 % respondentů navrhovaná typologie sociálních služeb 

srozumitelná a 72 % respondentů navrhuje navrhovanou změnu typologie uvést do praxe, a to 

zejména v následujících dvou letech, tj. od roku 2016, resp. 2017. 

Níže je představen výsledek dotazníkového šetření včetně komentářů k jednotlivým otázkám, a to 

společně s nejčastějšími komentáři, které respondenti k vybraným otázkám doplňovali.  

Část 1 

1. Kolik má v současné době vaše organizace zaměstnanců – přepočtených na plné 

pracovní úvazky (zaměstnanci se rozumí pracovníci s uzavřenou pracovní 

smlouvou, pracovníci s uzavřenou dohodou o provedení práce a pracovníci s 

uzavřenou dohodou o pracovní činnosti)?  

Graf 2 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že distribuce poskytovatelů sociálních služeb, kteří 

vyplnili dotazníkové šetření, je, co do počtu zaměstnanců, bez výrazných odchylek (více než 15 

procentních bodů). Je to důkazem důkladného výběru respondentů, který má vliv na validitu 

dotazníkového šetření.   

Největší počet respondentů, poskytovatelů sociálních služeb, patří do kategorie 26 až 60 

zaměstnanců (29% podíl). Nejmenší skupinu naopak tvoří poskytovatelé, kteří patří do skupiny do 10 

zaměstnanců (14% podíl).  
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2. Kolik má v současné době vaše organizace klientů (vyplňuje pouze organizace, 

kde jsou uzavírány smlouvy o poskytnutí sociální služby s klienty)?  

Graf 3 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Tato otázka nebyla pro respondenty povinná, resp. na ni měli odpovědět jen ti poskytovatelé, kteří 

poskytují sociální služby na základě uzavřeného smluvního vztahu s klientem. Tuto otázku nevyplnilo 

celkem 11 poskytovatelů, což činí 2% podíl z celkového počtu respondentů. Tito poskytovatelé tedy 

žádné služby, které jsou poskytovány na základě smluvního vztahu s klientem, neposkytují, nebo na 

tuto otázku neodpověděli. 

Mezi těmi poskytovateli, kteří poskytují sociální služby na bázi smluvního vztahu s klientem, 

převládají ti, kteří mají 101 a více klientů (za všechny typy sociálních služeb, které poskytují) a 

tvoří 52% podíl ze všech respondentů.  

Další větší skupiny tvoří poskytovatelé v kategorii 71 až 100 klientů (16 %) a poskytovatelé 

v kategorii 21 až 50 klientů (15 %). Poskytovatelé v kategorii 51 až 70 klientů pak tvoří 10% podíl 

z celkového počtu respondentů. Nejnižší podíl zastoupení mají poskytovatelé v kategorii do 20 

klientů, kteří tvoří 5% podíl z celkového počtu respondentů. 
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3. Jak velký podíl mají klienti se III. a IV. stupněm závislosti na cizí osobě na 
celkovém počtu vašich klientů (vyplňují pouze organizace poskytující pobytové 
služby sociální péče)?  

Graf 4 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Tato otázka nebyla pro respondenty povinná, resp. na ni měli odpovědět ti poskytovatelé, kteří 

poskytují pobytové služby sociální péče. Tuto otázku nevyplnilo celkem 109 poskytovatelů, což činí 

24% podíl z celkového počtu respondentů. Tito poskytovatelé tedy žádné pobytové služby sociální 

péče neposkytují, nebo na tuto otázku neodpověděli. 

Největší počet respondentů, resp. poskytovatelů sociálních služeb patří do kategorie s podílem 

klientů s III. a IV. stupněm závislosti od 51 % do 75 %. Jejich podíl tvoří na celkovém počtu 

respondentů 27 %.  

Druhou početnou skupinu respondentů tvoří poskytovatelé sociálních služeb v kategorii s podílem 

klientů s III. a IV. stupněm závislosti od 26 % do 50 %. Jejich podíl tvoří na celkovém počtu 

respondentů 22 %. 

Zbylé kategorie poskytovatelů mají téměř stejnou distribuci s velmi malou odchylkou. Kategorie 

podílu klientů s III. a IV. stupněm závislosti do 10 % tvoří 10% podíl z celkového počtu respondentů. 

Kategorie podílu klientů s III. a IV. stupněm závislosti od 11 % do 25 % tvoří 8% podíl z celkového 

počtu respondentů. Kategorie podílu klientů s III. a IV. stupněm závislosti od 76 % a více tvoří 9% 

podíl z celkového počtu respondentů. 
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4. Většina vašich klientů spadá do některé z následujících věkových kategorií.  

Graf 5 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů sociálních služeb, respondentů 

dotazníkového šetření, poskytuje sociální služby primárně zaměřené na seniory. Podíl těchto 

poskytovatelů na celkovém počtu respondentů tvoří 64 %. Neznamená to však, že by tito 

poskytovatelé poskytovali výhradně sociální služby zaměřené na seniory.  

Poskytovatelé, kteří poskytují sociální služby primárně dospělým osobám, tvoří 29% podíl 

z celkového počtu respondentů. Neznamená to však, že by tito poskytovatelé poskytovali výhradně 

sociální služby zaměřené na dospělé osoby. 

Nejmenší skupinu poskytovatelů, respondentů, tvoří ti poskytovatelé, kteří se zaměřují primárně na 

cílovou skupinu děti, dospívající a mladí dospělí do 26 let. Jejich podíl činí 7 % z celkového počtu 

respondentů. Neznamená to však, že by tito poskytovatelé poskytovali výhradně sociální služby 

zaměřené na děti, dospívající a mladé dospělé do 26 let. 
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5. V jakých krajích ČR vaše organizace působí (vyberte z následujících možností)?  

Graf 6 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Respondenti byli dotazováni na to, ve kterých krajích ČŘ jejich organizace působí a mohli vybrat  

z 1 až 14 možností. Výsledek tedy logicky neodpovídá počtu odevzdaných dotazníků.  

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že největší počet respondentů, poskytovatelů sociálních 

služeb, působí v Moravskoslezském kraji (77 respondentů). Přibližně stejný počet poskytovatelů pak 

působí ve Středočeském kraji (73 respondentů). Nejméně respondentů naopak působí 

v Karlovarském (23 respondentů) a Plzeňském kraji (30 respondentů). Toto rozdělení vychází 

primárně z velikosti jednotlivých krajů (dle počtu obyvatel) a z jejich demografických a 

socioekonomických specifik.  
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Část 2 

1. Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 7 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že jen necelá třetina poskytovatelů sociálních služeb se 

domnívá, že je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb. O opaku jsou přesvědčeny téměř dvě třetiny 

poskytovatelů sociálních služeb, tj. že současná typologie není z tohoto hlediska vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 31 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 23 % respondentů. Respondenti, kteří odpověděli kladně, si 

zároveň myslí (dle doplňující otázky), že je současná typologie sociálních služeb zažitá a lidé ji 

znají. Dále uváděli, že současná typologie nabízí přehledný popis jednotlivých služeb a že se klient 

dle názvu sám snadno zorientuje. Problematiku nedokázalo posoudit 6 % respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 63 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 42 % respondentů. Respondenti, kteří odpověděli záporně, se 

zároveň domnívají (dle doplňující otázky), že je současná typologie nepřehledná, že služby, které 

mají podobné cíle, dokáží klienti jen těžce od sebe odlišit. Ze současného popisu činností služeb 

není jednoznačně patrné, o jaký typ služby se jedná - ambulantní, terénní, pobytová. Respondenti 

se rovněž domnívají, že se pojmy (typy sociálních služeb) jeví jako duplicitní. Klienti a zájemci o 

službu nerozeznávají jemné rozdíly mezi službami. Pro klienty je množství služeb poskytovaných 

dané cílové skupině spíše matoucí a příliš nerozumí rozdílům - např. mezi osobní asistencí a 

pečovatelskou službou. Klient s duální diagnózou v některých případech spadá do více typů služeb, a 

musí mít několik uzavřených smluv o poskytnutí sociální služby. 
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2. Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 8 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se více než jedna polovina respondentů domnívá, 

že sociální služby nejsou vyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, 

případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena necelá třetina 

poskytovatelů sociálních služeb. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 30 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 22 % respondentů. Respondenti, kteří odpověděli kladně, si 

zároveň myslí (dle doplňující otázky), že je současná typologie sociálních služeb zažitá a lidé ji 

znají. Dále uváděli, že organizace poskytující sociální služby jsou jednoduše rozeznatelné (ve své 

náplni). Problematiku nedokázalo posoudit 11 % respondentů. 

Podíl respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku záporně, činil 59 %, přičemž odpověď „ne“ 

zvolilo 18 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 41 % respondentů. Respondenti, kteří odpověděli 

záporně, se zároveň domnívají (dle doplňující otázky), že současná typologie potřebuje pro zájemce 

hlubší prostudování. Ze současného popisu činností služeb není jednoznačně patrné, o jaký typ 

služby se jedná - ambulantní, terénní, pobytová. Respondenti se rovněž domnívají, že se pojmy 

(typy sociálních služeb) jeví jako duplicitní. Neodborní klienti a zájemci o službu nepoznávají rozdíly 

mezi jednotlivými službami. Rozdělení služeb na domovy pro seniory a domovy se zvláštním 

režimem je pod rozlišovací schopností veřejnosti. Navíc název služby Domov se zvláštním režimem 

je zavádějící a neodpovídá realitě v organizaci služby. 
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3. Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 9 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že více než polovina respondentů považuje současnou typologii 

sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních 

údajů a informací o poskytovaných sociálních službách za nevyhovující. Pouze necelá třetina 

respondentů považuje tuto problematiku za vyhovující.  

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 29 % respondentů. „Ano“ odpovědělo 9 % a „spíše ano“ 

20 %.  Respondenti, kteří odpověděli kladně, si zároveň myslí (dle doplňující otázky), že je systém 

zaběhlý a data jsou přesně daná. Také považují pravidla za srozumitelná a v pořádku. Problematiku 

nedokázalo posoudit 15 % respondentů. 

Podíl respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku záporně, činil 56 %, přičemž odpověď „ne“ 

zvolilo 21 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 35 % respondentů. Respondenti, kteří odpověděli 

záporně, se zároveň domnívají (dle doplňující otázky), že dochází k zatížení administrativy na úkor 

sociální práce s uživatelem. Úzké místo je také shledáno v překrývání/duplicitou služeb, které se 

přesto musí rozlišovat. 
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4. Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 10 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že polovina respondentů se domnívá, že sociální 

služby nejsou vyhovující z hlediska pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování 

nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby. Zhruba jedna pětina respondentů nedokáže tuto problematiku 

posoudit. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 27 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 19 % respondentů. Respondenti, kteří odpověděli kladně, si 

zároveň myslí (dle doplňující otázky), že současné pořízení a evidence ekonomických informací je 

jednoduché v případě vykazování pouze jedné služby a typologie na tuto problematiku vliv nemá. 

Problematiku nedokázalo posoudit 22 % respondentů. 

Podíl respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku záporně, činil 51 %, přičemž odpověď „ne“ 

zvolilo 23 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 28 % respondentů. Respondenti, kteří odpověděli 

záporně, se zároveň domnívají (dle doplňující otázky), že je časově i administrativně náročné vést 

veškerou evidenci pro každou sociální službu zvlášť. 
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5. Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 11 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina respondentů služeb se 

domnívá, že současná typologie sociálních služeb není vyhovující z hlediska náročnosti na 

externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 29 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 21 % respondentů. Respondenti, kteří odpověděli kladně, si 

zároveň myslí (dle doplňující otázky), že nová typologie náročnost na externí výkaznictví a statistiku 

ze strany organizací nezmění. Problematiku nedokázalo posoudit 16 % dotazovaných. 

Podíl respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku záporně, činil 55 %, přičemž odpověď „ne“ 

zvolilo 24 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 31 % respondentů. Respondenti, kteří odpověděli 

záporně, se zároveň domnívají (dle doplňující otázky), že vykazování více služeb je nadbytečné a 

statistiky se mnohdy opakují pro jednotlivé instituce. Zároveň je externí vykazování čím dál 

náročnější a srovnává nesrovnatelné údaje. 
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6. Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany  organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 12 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že jedna polovina považuje současnou typologii sociálních služeb  

z hlediska náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby za nevyhovující. Zhruba jedné třetině současný stav vyhovuje. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 35 % respondentů. „ano“ odpovědělo 12 % a „spíše ano“ 

23 %.  Respondenti, kteří odpověděli kladně, si zároveň myslí (dle doplňující otázky), že je proces 

registrace, který je daný jasnými pravidly, v pořádku. Problematiku nedokázalo posoudit 15 % 

respondentů. 

Podíl respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku záporně, činil 50 %, přičemž odpověď „ne“ 

zvolilo 20 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 30 % respondentů. Respondenti, kteří odpověděli 

záporně, se zároveň domnívají (dle doplňující otázky), že stávající podmínky pro registraci služeb 

jsou zbytečně administrativně složité a způsobují zátěž jak samotným poskytovatelům, tak 

pracovníkům krajských úřadů, kteří registrace administrují.  
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7. Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 13 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů nepovažuje náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby za vyhovující.   

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 27 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 19 % respondentů. Respondenti, kteří odpověděli kladně, si 

zároveň myslí (dle doplňující otázky), že financování nesouvisí s typologií. Vedle toho někteří 

z respondentů uváděli, že by nová typologie měla přinést kladné důsledky ve formě vyšších 

finančních přínosů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % respondentů. 

Podíl respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku záporně, činil 53 % respondentů, přičemž 

odpověď „ne“ zvolilo 21 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 32 % respondentů. Respondenti, kteří 

odpověděli záporně, se zároveň domnívají (dle doplňující otázky), že současná typologie nezahrnuje 

komplexní pohled na nákladovost. Taktéž považují financování sociálních služeb za nerovnoměrně 

pokryté z důvodu politických nátlaků, a to bez ohledu na typologii. Velká část respondentů považuje 

současný stav problematiky za administrativně náročný a do budoucna nejasný. 

 

 

 

ano; 39; 8% 

spíše ano; 85; 19% 

nedokáži posoudit; 
90; 20% 

spíše ne; 148; 32% 

ne; 97; 21% 
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8. Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 14 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že většina respondentů považuje současnou typologii sociálních 

služeb z hlediska náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality 

poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby za 

nevyhovující. Pouze jedna třetina dotázaných si myslí opak. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 31 % respondentů. „ano“ odpovědělo 9 % a „spíše ano“  

22 %.  Respondenti, kteří odpověděli kladně, si zároveň myslí (dle doplňující otázky), že standardy 

jsou pro poskytovatele sociálních služeb uchopitelné a byly správně nastaveny pro fungující chod 

organizace. Také bylo uvedeno, že typologie sociálních služeb nemá vliv na správu systému řízení 

standardů kvality, protože se jedná o dvě administrativně na sobě nezávislé oblasti. Problematiku 

nedokázalo posoudit 8 % respondentů. 

Podíl respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku záporně, činil 61 %, přičemž odpověď „ne“ 

zvolilo 28 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 33 % respondentů. Respondenti, kteří odpověděli 

záporně, zároveň uváděli (dle doplňující otázky), že tato problematika je nevyhovující z hlediska 

administrativy a z finančních důvodů. Zároveň byla zpochybňována role vykonavatelů inspekce, kteří 

dle respondentů neměří jednotlivým sociálním službám a jejich poskytovatelům „stejným metrem“, 

což znamená nepochopení řešené problematiky určitého typu služby. 

 

 

ano; 42; 9% 

spíše ano; 101; 22% 

nedokáži posoudit; 
37; 8% 

spíše ne; 151; 33% 

ne; 128; 28% 
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Část 3 

1. Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 15 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se velký počet respondentů domnívá, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů ve struktuře sociálních služeb. 

Malá část dotazovaných si nemyslí, že by navrhovaná typologie přispěla ke zlepšení orientace 

klientů ve struktuře sociálních služeb. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 65 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 25 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Respondenti, kteří odpověděli kladně, si 

zároveň myslí (dle doplňující otázky), že navrhovaná typologie usnadní orientaci pro laiky a zároveň 

eliminuje duplicitu služeb. Velkou výhodu vidí poskytovatelé služeb v zjednodušení administrativy 

spojené se snížením ekonomických nákladů. Problematiku nedokázalo posoudit 18 % respondentů. 

Podíl respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku záporně, činil 17 %, přičemž odpověď „ne“ 

zvolila 3 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 14 % respondentů. Respondenti, kteří odpověděli 

záporně, se zároveň domnívají (dle doplňující otázky), že je současná typologie zažitá. Nově 

navrhována typologie je dle respondentů příliš obecná a nedokáže se vyrovnat specifikací a 

přehledností té současné. Úzké místo bylo také shledáno v orientaci klientů, kteří nebudou moci 

zařadit jednotlivé služby do typologie. 

 

ano; 115; 25% 

spíše ano; 184; 40% 

nedokáži posoudit; 
82; 18% 

spíše ne; 62; 14% 

ne; 16; 3% 
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2. Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 16 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se většina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie je vyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní 

sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčená necelá pětina 

poskytovatelů sociálních služeb. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 62 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 24 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 38 % respondentů. Respondenti, kteří odpověděli kladně, si 

zároveň myslí (dle doplňující otázky), že je navrhovaná typologie sociálních služeb již zažitá  

a veřejnost i instituce se dobře orientují v názvech. Dále uváděli, že cílová skupina má o 

problematice povědomí. Problematiku nedokázalo posoudit 21 % respondentů. 

Podíl respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku záporně, činil 17 %, přičemž odpověď „ne“ 

zvolila 4 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 13 % respondentů. Respondenti, kteří odpověděli 

záporně, se zároveň domnívají (dle doplňující otázky), že navrhovaná typologie představuje pro 

poskytovatele služeb administrativní zátěž. Zároveň vnímají navrhovanou typologii jako 

komplikovanou a pro veřejnost nesrozumitelnou, což je dáno vysokým počtem služeb, které mnohdy 

nabízí stejné nebo podobné zaměření. 

 

ano; 108; 24% 

spíše ano; 176; 38% 

nedokáži posoudit; 
98; 21% 

spíše ne; 60; 13% 

ne; 17; 4% 
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3. Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální sl užby? 

Graf 17 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se většina respondentů domnívá, že navrhovaná typologie 

sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů  

a informací o poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby. Poměrně velká 

část respondentů nedokázala problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 56 % respondentů. „ano“ odpovědělo 23 % a „spíše ano“ 

33 %.  Respondenti, kteří odpověděli kladně, si zároveň myslí (dle doplňující otázky), že výhody 

navrhované typologie spočívají v zjednodušení systému, administrativním zjednodušení  

a předcházením duplicitnímu započítávání klientů. Problematiku nedokázalo posoudit 30 % 

respondentů. 

Podíl respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku záporně, činil 14 %, přičemž odpověď „ne“ 

zvolila 4 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 10 % respondentů. Respondenti, kteří odpověděli 

záporně, zároveň uváděli (dle doplňující otázky), že navrhovaný model není projektově dokončen ve 

smyslu dopadu vedení veškerých agend sociálních služeb jak u poskytovatelů, tak u zadavatelů, 

tudíž se domnívají, že změna typologie zhorší celkovou situací, a proto je zcela zbytečná. 

 

ano; 105; 23% 

spíše ano; 150; 33% 

nedokáži posoudit; 
139; 30% 

spíše ne; 46; 
10% 

ne; 19; 4% 
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4. Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 18 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se více než polovina respondentů domnívá, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických 

informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) 

ze strany organizací poskytujících sociální služby.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 51 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 30 % respondentů. Respondenti, kteří odpověděli kladně, si 

zároveň myslí (dle doplňující otázky), že navrhované pořízení a evidence ekonomických informací by 

pro poskytovatele sociálních služeb znamenalo časovou, byrokratickou, personální a technickou 

úlevu. Celkem 34 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit nebo zaujalo neutrální postoj. 

Podíl respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku záporně, činil 15 %, přičemž odpověď „ne“ 

zvolila pouhá 4 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 11 % respondentů. Respondenti, kteří 

odpověděli záporně, pohlížejí na navrhované pořízení a evidence ekonomických informací spíše 

skepticky. Hlavními důvody pro negativní odpovědi jsou obavy z větší administrativní zátěže a 

zneprůhlednění nákladů jednotlivých sociálních služeb. 

 

ano; 97; 21% 

spíše ano; 138; 30% 
nedokáži posoudit; 

155; 34% 

spíše ne; 50; 
11% 

ne; 19; 4% 
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5. Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby 

pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 19 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že většina respondentů považuje navrhovanou typologii z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby 

pro účely orgánů veřejné moci za méně náročnou. O opaku je přesvědčeno pouze malé 

procento respondentů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 51 % respondentů. Možnost „ano“ zvolilo 21 % a možnost 

„spíše ano“ 30 % respondentů.  Respondenti, kteří odpověděli kladně, si zároveň myslí (dle 

doplňující otázky), že se v případě navrhované typologie zjednoduší evidence, výkaznictví a celková 

administrativa, ale to pouze v tom případě, pokud se navrhovaná změna typologie sociálních služeb 

promítne do všech souvisejících činností a aspektů poskytování služby. Problematiku nedokázalo 

posoudit 31 % respondentů. 

Podíl respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku záporně, činil 18 %, přičemž odpověď „ne“ 

zvolilo 7 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 11 % respondentů. Respondenti, kteří odpověděli 

záporně, zároveň uváděli (dle doplňující otázky), že je návrh nesrozumitelný a pohlížejí na něj spíše 

skepticky, a to z důvodu obvyklé administrativní zátěže při procesu změny. 

 

 
 
 

ano; 94; 21% 

spíše ano; 139; 30% nedokáži posoudit; 
142; 31% 

spíše ne; 51; 
11% 

ne; 33; 7% 
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6. Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 20 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se více než jedna polovina respondentů domnívá, 

že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních služeb ze 

strany organizací poskytujících sociální služby. Důsledek navrhované typologie na proces 

registrace nedokáže posoudit téměř jedna třetina respondentů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 55 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 24 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Respondenti, kteří odpověděli kladně, si 

zároveň myslí (dle doplňující otázky), že by se mohl pročet registrací v organizacích zmenšit, což by 

v důsledku mělo pozitivní vliv rovněž na administrativní zatížení poskytovatelů. Problematiku 

nedokázalo posoudit 31 % respondentů. 

Podíl respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku záporně, činil 14 %, přičemž odpověď „ne“ 

zvolilo 5 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 9 % respondentů. Respondenti, kteří odpověděli 

záporně, se zároveň domnívají (dle doplňující otázky), že nová typologie nebude mít vliv na proces 

registrace, protože počet dokladů nutných k zaregistrování služeb zůstane stejný, nebo dojde 

k zatížení procesu z důvodu přeregistrování služeb. 

 

 

ano; 109; 24% 

spíše ano; 140; 31% 

nedokáži posoudit; 
144; 31% 

spíše ne; 
42; 9% 

ne; 24; 
5% 
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7. Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 21 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že názory na navrženou typologii sociálních služeb z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby jsou velmi smíšené, z toho jedna třetina respondentů nedokáže 

dopad návrhu na náročnost zajištění financování posoudit. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 40 % respondentů. Možnost „ano“ zvolilo 15 % a možnost 

„spíše ano“ 25 % respondentů.  Respondenti, kteří odpověděli kladně, si zároveň myslí (dle 

doplňující otázky), že se v případě navrhované typologie zjednoduší proces zajišťování financování. 

Také si slibuji jednodušší míru administrativy vyvolanou menším počtem žádostí o dotace, 

závěrečných zpráv vykazování apod. Snížením administrativní náročnosti by mohlo, dle respondentů, 

přispět ke snížení nákladů na administrativu, resp. lidské zdroje se budou moci využít k 

potřebnějším činnostem, jako například kvalitě péče a rozvoji organizace. Problematiku nedokázalo 

posoudit 33 % respondentů. 

Podíl respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku záporně, činil 27 %, přičemž odpověď „ne“ 

zvolilo 10 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 17 % respondentů. Respondenti, kteří odpověděli 

záporně, zároveň uváděli (dle doplňující otázky), že typologie sociálních služeb nesouvisí 

s financováním. V případě přijetí návrhu by se navýšily náklady spojené s procesem změny a 

pořízením nových softwarových aplikací. 

 

ano; 69; 15% 

spíše ano; 113; 25% 

nedokáži posoudit; 
152; 33% 

spíše ne; 78; 17% 

ne; 47; 10% 
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8. Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 22 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina respondentů se domnívá, 

že navrhovaná typologie sníží náročnost na nastavení a správu systému řízení standardů kvality 

poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. O opaku je 

přesvědčeno kolem jedné pětiny dotázaných poskytovatelů sociálních služeb. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 52 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 32 % respondentů. Respondenti, kteří odpověděli kladně, si 

zároveň myslí (dle doplňující otázky), že by v případě změny typologie mohlo dojít ke zjednodušení 

systému, zjednodušení administrativy, odstranění duplicitní dokumentace služeb a ke standardizaci 

služeb. Problematiku nedokázalo posoudit 27 % respondentů. 

Podíl respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku záporně, činil 21 %, přičemž odpověď „ne“ 

zvolilo 6 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 15 % respondentů. Respondenti, kteří odpověděli 

záporně, se zároveň domnívají (dle doplňující otázky), že navrhovaná typologie nezmění provádění 

inspekcí, které v současné době přistupují k rozdílným typům služeb stejným způsobem. Zároveň se 

respondenti obávají náročnosti přeorientovaní na novou typologii.  

 

 

ano; 91; 20% 

spíše ano; 145; 32% nedokáži posoudit; 
125; 27% 

spíše ne; 69; 15% 

ne; 29; 
6% 
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Část 4 

1. Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 23 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se většina respondentů domnívá, že je změna typologie 

sociálních služeb srozumitelná. O opaku je přesvědčena přibližně desetina dotázaných 

poskytovatelů sociálních služeb. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 85 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 43 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 42 % respondentů. Problematiku nedokázala posoudit 4 % 

respondentů. 

Podíl respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku záporně, činil 11 %, přičemž odpověď „ne“ 

zvolila 2 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 9 % respondentů. 

Na základě odpovědí respondentů je zřejmé, že je navrhovaná typologie sociálních služeb 

srozumitelná. 

 

2. Navrhněte z pohledu vaší organizace případná doporučení k návrhu nové 

typologie sociálních služeb.  

Výsledky dotazníkového šetření v případě této otázky byly vzhledem k jejich charakteru 

zapracovány v kapitole 9. Analýza srozumitelnosti nové typologie sociálních služeb pro 

poskytovatele sociálních služeb. 

ano; 197; 43% 
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3. Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních 

služeb zaveden materiálně -technický standard pro pobytové a ambulantní sociální 

služby? 

Graf 24 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů považuje za vhodné, aby byl 

v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby. Celá pětina respondentů se nedokázala k problematice 

vyjádřit. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 58 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 27 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. 

Podíl respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku záporně, činil 22 %, přičemž odpověď „ne“ 

zvolilo 8 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 14 % respondentů. 

Na základě odpovědí respondentů lze doporučit zavedení materiálně-technického standardu pro 

pobytové a ambulantní sociální služby. 
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4. Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních 

služeb zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 25 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že většina respondentů považuje za vhodné, aby byl v souvislosti 

se změnou typologie sociálních služeb zaveden personální standard pro všechny druhy 

sociálních služeb. O opaku je přesvědčena jedna pětina respondentů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 70 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 32 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 38 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 9 % 

respondentů. 

Podíl respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku záporně, činil 21 %, přičemž odpověď „ne“ 

zvolilo 6 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 15 % respondentů. 

Na základě odpovědí respondentů lze doporučit zavedení personálního standardu pro všechny druhy 

sociálních služeb. 
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5. Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo 

vedení depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 26 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že většina respondentů považuje za vhodné, aby se se změnou 

typologie sociálních služeb stalo vedení depozit základní činností při poskytování sociální 

služby. Jedna třetina nedokáže problematiku posoudit. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 53 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 27 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 26 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 30 % 

respondentů. 

Podíl respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku záporně, činil 17 %, přičemž odpověď „ne“ 

zvolilo 8 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 9 % respondentů. 

Na základě odpovědí respondentů lze doporučit, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo 

vedení depozit základní činností při poskytování sociální služby. 
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6. Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních 

služeb považujete za nejvhodnější?  

Graf 27 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než polovina respondentů nedokáže posoudit 

nejvhodnější řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb. 

Celkem 22 % respondentů se domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí tlumočnických služeb  

v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální služby – Tlumočení  

a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé. 

Naopak 24 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového 

typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. 

Na základě odpovědí, se více respondentů přiklání k řešení pojetí tlumočnických služeb formou 

zahrnutí tlumočnických služeb do nového typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. 

Přesto však většina respondentů nedokáže problematiku posoudit. 
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7. S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 28 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že většina respondentů doporučuje navrhovanou změnu typologie 

sociálních služeb provést. Celkově jedna třetina respondentů nedoporučuje tuto změnu provést 

nebo nedokáže danou problematiku posoudit. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 72 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 32 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 16 % 

respondentů. 

Podíl respondentů, kteří odpověděli na tuto otázku záporně, činil 12 %, přičemž odpověď „ne“ 

zvolila 3 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 9 % respondentů. 

Na základě odpovědí respondentů lze doporučit, aby se provedly navrhované změny typologie 

sociálních služeb. 
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8. V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 29 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se většina respondentů domnívá, že nejvhodnější 

dobou pro nabytí účinnosti, v případě přijetí změny typologie sociálních služeb, je rok 2017. 

Naopak nejméně vhodnou dobou je, dle respondentů, rok 2019. 

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 36 % 

respondentů rok 2017. Následuje rok 2016, pro který hlasovalo celkem 35 % respondentů a rok 2018  

s podílem 14 % hlasů. 

Za nejméně vhodnou dobu je respondenty považován rok 2020 a později (12 % hlasů) a rok 2019 (3 % 

hlasů). 

Na základě odpovědí respondentů lze v případě přijetí změny typologie sociálních služeb doporučit 

nabytí účinnosti v roce 2017.  
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9. Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 30 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že téměř jedna třetina respondentů považuje rok 2017 za 

nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb. 

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 30 % respondentů rok 

2017. Následuje rok 2018, pro který hlasovalo celkem 27 % respondentů a rok 2020 a později 

s podílem 17 % hlasů. 

Za nejméně vhodné stanovení lhůty je považován rok 2016 (15 % hlasů) a rok 2019 (11 % hlasů). 

Na základě odpovědí respondentů lze v případě přijetí změny typologie sociálních služeb doporučit 

stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb v roce 2017. 
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7.6 Identifikace sporných bodů a rizik jednotlivých sociálních služeb 

Identifikace sporných bodů a rizik jednotlivých sociálních služeb vychází přímo z výsledků 

dotazníkového šetření, jehož konstrukce byla, jak již bylo výše zmíněno, stanovena tak, aby 

dotazník dokázal postihnout jednak současnou typologii sociálních služeb, tak i jednotlivá rizika a 

sporné body a výhody navrhované typologie sociálních služeb.  

V tomto případě již nehrála roli struktura poskytovatelů sociálních služeb, tj. Část 1 dotazníkového 

šetření, ale pouze výsledky, které se týkají typologie sociálních služeb, tj. Část 2, Část 3 a Část 4 

dotazníkového šetření. Z tohoto důvodu bylo upuštěno od číslování jednotlivých otázek. 

7.6.1 Azylové domy 

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 49 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 

sociální sužbu azylové domy.  

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 31 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než polovina poskytovatelů azylových domů považuje 

současnou typologii sociálních služeb z hlediska orientace klientů (zájemců  

o službu) ve struktuře sociálních služeb za nevyhovující. O opaku je přesvědčena necelá třetina 

poskytovatelů azylových domů, tj. že současná typologie není z tohoto hlediska zcela 

vyhovující. 

ano; 7; 14% 

spíše ano; 9; 18% 

nedokáži posoudit; 
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spíše ne; 20; 41% 

ne; 10; 21% 
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Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 32 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze 

14 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 18 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 6 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za azylové domy zanedbatelný rozdíl, a to v případě kladné odpovědi o 1 procentní bod.  

Problematiku nedokázal posoudit stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 62 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 41 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí významně nezměnil. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 32 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že zhruba jedna třetina poskytovatelů azylových domů věří, že je 

současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, 

města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena 

více než polovina poskytovatelů azylových domů, tj. že současná typologie není z tohoto 

hlediska vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 37 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze 

14 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 23 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 6 % 

respondentů. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se pozitivní odpovědi za 

azylové domy výrazně neodlišují (o 7 procentních bodů více). Problematiku nedokázal posoudit 

přibližně stejný podíl respondentů. 
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Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 57 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 22 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 35 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí snížil o 2 procentní body.  

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální s lužby?  

Graf 33 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že jedna polovina poskytovatelů azylových domů nepovažuje 

současnou typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní evidence  

a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních službách za vyhovující.  

O opaku je přesvědčena třetina respondentů a jedna pětina respondentů nedokáže 

problematiku posoudit. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 32 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 14 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 18 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 18 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se počet kladných odpovědí zvýšil  

o 3 procentní body. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 50 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 27 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za azylové domy rozdíl, a to v případě poklesu 

záporných odpovědí o 6 procentních bodů.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 34 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů azylových domů nepovažuje 

stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na pořízení a evidenci 

ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým 

sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální služby. Čtvrtina respondentů 

nedokáže tuto problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 34 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo   

18 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 16 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 23 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za azylové domy rozdíl v počtu kladných odpovědí, který vzrostl o 7 procentních bodů. 

Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 43 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Porovnání výsledků dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb s výsledky poskytovatelů azylových domů zobrazuje pokles negativních odpovědí 

o 8 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z h lediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 35 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů azylových domů nepovažuje 

stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na externí výkaznictví  

a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci. 

Zhruba pětina respondentů nedokáže problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 37 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 

16 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 21 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 18 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb narostl 

podíl kladných odpovědí poskytovatelů azylových domů o 8 procentních bodů. Problematiku 

nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 45 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 31 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 14 % respondentů. Počet negativních odpovědí oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb se snížil o 10 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii  (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 36 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že více než jedna polovina poskytovatelů azylových 

domů nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 43 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 23 % respondentů. Problematiku nedokázala posoudit 4 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů azylových domů je o 8 procentních bodů vyšší 

v porovnání s výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 11 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 53 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 18 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 35 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

azylových domů je téměř shodný s celkovými výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 37 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů azylových domů nepovažuje 

náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby za vyhovující.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 32 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo 

18 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 14 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 12 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů azylových domů oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb narostl o 5 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, je nižší, a to o 8 procentních bodů v porovnání s celkovými 

výsledky. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 56 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 33 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

azylových domů vzrostl o 3 procentní body v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy služeb.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 38 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že polovina poskytovatelů azylových domů 

nepovažuje stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na nastavení a správu 

systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby za vyhovující.   

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 45 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

18 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 27 % respondentů. Problematiku nedokázala posoudit 4 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů azylových domů oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb narostl o 14 procentních bodů. Podíl respondentů, 

kteří nedokázali problematiku posoudit, klesl o 4 procentní body. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 51 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 31 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

azylových domů poklesl o 10 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 39 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se respondenti domnívají, že typologie sociálních 

služeb zlepší orientaci klientů ve struktuře sociálních služeb. Stejný podíl poskytovatelů 

azylových domů má opačný názor. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 45 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 14 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 16 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se počet kladných odpovědí snížil  

o 20 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 39 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 29 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za azylové domy rozdíl, a to v případě nárůstu 

záporných odpovědí o 22 procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 40 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se téměř jedna polovina respondentů domnívá, že 

navrhovaná typologie je vyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, 

případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčená více než 

třetina poskytovatelů azylových domů. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 49 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

14 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 35 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 14 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se počet kladných odpovědí snížil  

o 13 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 7 

procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 37 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 29 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za azylové domy rozdíl, a to v případě nárůstu 

záporných odpovědí o 20 procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 41 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se necelá polovina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních 

údajů a informací o poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby. Poměrně velká 

část, téměř jedna třetina poskytovatelů azylových domů, nedokázala problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 49 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

20 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 29 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 27 % 

respondentů. Lze zde pozorovat pokles podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů 

azylových domů oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, a to o 7 

procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit je o 3 procentní body 

nižší. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 24 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 12 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 12 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

poskytovatelů azylových domů vzrostl o 10 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za 

všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 42 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se většina respondentů (těch, kteří zvolili kladné 

nebo záporné odpovědi) domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování 

k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální služby. Poměrně 

velké část nedokáže tuto problematiku posoudit. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 39 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

14 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 37 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů azylových domů oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb klesl o 12 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 3 procentní body. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 24 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 14 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

azylových domů vzrostl o 9 procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociá lní služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 43 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že většina respondentů považuje navrhovanou typologii z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby 

pro účely orgánů veřejné moci za méně náročnou. O paku je přesvědčeno zhruba čtvrtina 

respondentů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 41 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 14 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 27 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 31 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se počet kladných odpovědí snížil  

o 10 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 28 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 14 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 14 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového 

šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za azylové domy významný rozdíl, a to 

v případě nárůstu záporných odpovědí o 10 procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 44 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se téměř jedna polovina respondentů domnívá, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby. Důsledek navrhované typologie na proces registrace 

nedokáže posoudit téměř jedna čtvrtina respondentů.  

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 49 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

18 % respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo 

posoudit 23 % respondentů. Pozorujeme zde pokles podílu kladně zodpovězených odpovědí 

poskytovatelů azylových domů oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy 

služeb, a to o 6 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je o 8 

procentních bodů nižší. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 28 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 18 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

azylových domů vzrostl o 14 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 45 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že názory na navrženou typologií sociálních služeb z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby jsou velmi smíšené, jedna třetina respondentů nedokáže dopad 

návrhu na náročnost zajištění financování posoudit. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 37 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

6 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 33 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů azylových domů je zhruba stejný jako výsledky 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, je shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 30 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 18 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 12 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

azylových domů je vyšší o 3 procentní body oproti celkovému výsledku dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 46 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů azylových 

domů se domnívá, že navrhovaná typologie sníží náročnost na nastavení a správu systému řízení 

standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby. O opaku je přesvědčeno kolem jedné čtvrtiny dotázaných poskytovatelů azylových 

domů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 51 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 12  % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 39 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 23 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil  

o pouhý 1 procentní bod. Problematiku nedokázalo posoudit o 4 procentní body méně respondentů 

oproti celkovým výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 26 % poskytovatelů azylových domů, přičemž odpověď 

„ne“ zvolilo 14 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 12 % respondentů. Oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za azylové domy nárůst 

záporných odpovědí o 5 procentních bodů. 
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Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 47 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro většinu poskytovatelů azylových domů je změna 

typologie sociálních služeb srozumitelná. Opak tvrdí třetina dotázaných poskytovatelů. Je 

zřejmé, že typologie sociálních služeb pro poskytovatele azylových domů je srozumitelná. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 66 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 27 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 39 % respondentů. Problematiku nedokázala posoudit pouze 4 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů azylových domů je oproti celkovým výsledkům  

o 19 procentních bodů nižší. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 30 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 22 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 19 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 48 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů považuje za vhodné, aby byl  

v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 62 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 29 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 14 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů azylových domů se zvýšil o 4 procentní body 

oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 6 

procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 24 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 16 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 2 

procentní body oproti celkovým výsledkům.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 49 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že většina respondentů považuje za vhodné, aby byl v souvislosti 

se změnou typologie sociálních služeb zaveden personální standard pro všechny druhy 

sociálních služeb. O opaku je přesvědčena necelá pětina respondentů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 70 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 35 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 35 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 12 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů azylových domů je shodný s celkovými 

výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 3 procentní body. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 18 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 4 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 14 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je o 3 procentní 

body nižší oproti celkovým výsledkům. 
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Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 50 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že téměř jedna polovina poskytovatelů azylových domů považuje 

za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit základní činností 

při poskytování sociální služby. Třetina respondentů nedokáže problematiku posoudit.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 49 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 27 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 22 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 33 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů azylových domů je o 4 procentní body nižší 

oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 3 

procentní body. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 18 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 8 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je téměř shodný 

s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb 

považujete za nejvhodnější? 

Graf 51 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že poměrně velká část poskytovatelů azylových domů nedokáže 

posoudit, jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb by 

bylo nejvhodnější.  

Celkem 31 % poskytovatelů azylových domů se domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí tlumočnických 

služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální služby – Tlumočení 

a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé. Podíl těchto 

odpovědí poskytovatelů azylových domů je o 9 procentních bodů vyšší oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 

Celkově 41 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Oproti celkovým výsledkům podíl 

odpovědí klesl o 13 procentních bodů. 

Naopak 28 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového 

typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Tento názor je u poskytovatelů azylových 

domů zastoupený více, než ukazují výsledky celkového šetření. Podíl odpovědí je vyšší o 4 procentní 

body. 
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S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 52 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů azylových domů doporučuje 

navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést. Proti změně je pouze pětina 

respondentů. Malé procento respondentů nedokáže danou problematiku posoudit.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 72 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 25 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 47 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 8 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů azylových domů je shodný s celkovými výsledky 

dotazníkového šetření za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, klesl o 8 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo právě 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 14 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je vyšší o 8 

procentních bodů. 
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 53 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů azylových domů doporučuje, aby 

navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 2017, v případě přijetí 

změny typologie sociálních služeb. Naopak nejméně vhodný, dle respondentů, je rok 2019.  

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 39 % 

respondentů rok 2017. Následuje rok 2016, pro který hlasovalo 31 % respondentů a rok 2020 a 

později s celkem 16 % hlasů.  

Za nejméně vhodnou dobu pro 10 % respondentů je považován rok 2018 a rok 2019, pro který 

hlasovala pouze 4 % respondentů. 

Preference poskytovatelů azylových domů na dobu nabytí účinnosti, v případě přijetí změny 

typologie sociálních služeb, se výrazněji neodlišují, což znamená, že celkové výsledky jsou téměř 

shodné s celkovými výsledky dotazníkového šetření. 
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb  přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 54 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že téměř většina poskytovatelů azylových domů považuje rok 

2018 za nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb. Naopak nejméně vhodný, dle 

respondentů, je rok 2019.  

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 27 % respondentů rok 

2018. Následuje rok 2017, pro který hlasovalo 23 % respondentů. Rok 2016 a rok 2020 a později se 

dělí o 3. místo s 18 % hlasů. 

Za nejméně vhodné stanovení lhůty je považován rok 2019 (14 % hlasů).  

Preference poskytovatelů azylových domů na stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb se 

téměř shodují s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby.   
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7.6.2 Denní stacionáře  

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 84 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 

sociální sužbu denní stacionáře. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 55 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů denních stacionářů nepovažuje 

současnou typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska orientace klientů (zájemců o 

službu) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena třetina poskytovatelů denních 

stacionářů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 34 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 26 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 6 % 

respondentů. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se pozitivní odpovědi za 

denní stacionáře výrazně neodlišují (pouze o 3 procentní body více). Problematiku nebyl schopen 

posoudit shodný podíl respondentů.   

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 18 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 42 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí snížil o 3 procentní body. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 56 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina denních stacionářů věří, že je současná typologie 

sociálních služeb nevyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, 

případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena málo přes 

jednu čtvrtinu poskytovatelů denních stacionářů, tj. že současná typologie je z tohoto hlediska 

vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 28 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze 

8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 6 % 

respondentů. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se pozitivní odpovědi za 

denní stacionáře výrazně neodlišují (pouze o 2 procentní body méně). Problematiku nebyl schopen 

posoudit nižší podíl respondentů, přičemž tento rozdíl činí 5 procentních bodů.   

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 66 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 24 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 42 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 7 procentních bodů.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 57 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že téměř dvě třetiny poskytovatelů denních stacionářů 

nepovažuje současnou typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní 

evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních službách za 

vyhovující. O opaku je přesvědčena téměř čtvrtina respondentů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 24 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

5 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 19 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 13 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil  

o 5 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 63 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 29 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 34 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za denní stacionáře rozdíl, a to v případě nárůstu 

záporných odpovědí o 7 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 58 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů denních 

stacionářů nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti 

na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální služby. 

Zhruba jedna čtvrtina respondentů má opačný názor. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 27 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

9 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 18 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 16 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za denní stacionáře shodný podíl kladných odpovědí. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se snížil o 6 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 57 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 25 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 32 % respondentů. Porovnání výsledků dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb s výsledky poskytovatelů denních stacionářů zobrazuje zvýšení podílu 

negativních odpovědí o 6 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 59 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů denních 

stacionářů nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti 

na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci. Přibližně čtvrtina respondentů je přesvědčena o opaku. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 28 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 14 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb poklesl 

podíl kladných odpovědí poskytovatelů denních stacionářů o 1 procentní bod. Problematiku 

nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 58 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 28 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 30 % respondentů. Podíl negativních odpovědí se oproti 

výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb zvýšil o 3 procentní body. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 60 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že více než jedna polovina poskytovatelů denních 

stacionářů nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Třetina 

respondentů považuje stávající stav za vyhovující. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 33 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

11 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 22 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 13 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů denních stacionářů je zhruba stejný jako 

výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se snížil o 2 procentní body. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 54 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 31 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

denních stacionářů je téměř shodný s celkovými výsledky dotazníkového šetření za všechny typy 

služeb. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 61 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů denních stacionářů 

nepovažuje náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby za vyhovující.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 30 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo 12 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 18 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 17 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů denních stacionářů oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb vzrostl o 3 procentní body. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, je přibližně shodný.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 53 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 25 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 28 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

denních stacionářů je totožný v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy služeb.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 62 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů denních stacionářů 

nepovažuje stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na nastavení a správu 

systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby za vyhovující.   

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 29 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

11 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 18 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 7 % 

respondentů. Lze zde pozorovat mírný nárůst podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů 

denních stacionářů oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, a to o 

2 procentní body. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je téměř shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 64 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 34 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 30 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

denních stacionářů vzrost o 3 procentní body v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 63 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se přes dvě třetiny respondentů domnívá, že 

typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů ve struktuře sociálních služeb. Zhruba jedna 

pětina dotazovaných si nemyslí, že by navrhovaná typologie byla vyhovující z hlediska orientace 

klientů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 68 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 29 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 39 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 13 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí zvýšil  

o 3 procentní body. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 5 

procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 19 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 4 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 15 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za denní stacionáře rozdíl, a to v případě nárůstu 

záporných odpovědí o 2 procentní body. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve s truktuře 

sociálních služeb?  

Graf 64 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se téměř dvě třetiny respondentů domnívají, že 

navrhovaná typologie je vyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, 

případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčená jedna pětina 

poskytovatelů denních stacionářů. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 64 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 30 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 34 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 15 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů denních stacionářů je zhruba stejný jako 

výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se snížil o 6 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 21 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 4 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 17 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

denních stacionářů je oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb o 4 

procentní body vyšší. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovanýc h 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 65 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se většina respondentů domnívá, že navrhovaná typologie 

sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů  

a informací o poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby. Poměrně velká 

část respondentů nedokázala problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 58 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

21 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 37 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 24 % 

respondentů. Pozorujeme zde drobný nárůst podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů 

denních stacionářů oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, a to o 

2 procentní body. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je o 6 procentních 

bodů nižší. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 18 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 13 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

denních stacionářů vzrostl o 4 procentní body v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 66 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se jedna polovina respondentů domnívá, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických 

informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) 

ze strany organizací poskytujících sociální služby. Pouhá pětina respondentů zastává opačný 

názor.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 50 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 18 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 32 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 30 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů denních stacionářů je zhruba stejný jako 

výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se snížil o 4 procentní body. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 14 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

denních stacionářů se zvýšil oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy 

služeb o 5 procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 67 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že většina respondentů považuje navrhovanou typologii z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby 

pro účely orgánů veřejné moci za méně náročnou.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 53 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze 

15 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 38 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 24 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se počet kladných odpovědí zvýšil 

pouze o 2 procentní body. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 7 

procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 23 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 12 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 11 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za denní stacionáře významný rozdíl, a to 

v případě nárůstu podílu záporných odpovědí o 5 procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 68 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se více než jedna polovina respondentů domnívá, 

že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních služeb ze 

strany organizací poskytujících sociální služby. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 58 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

27 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 26 % 

respondentů. Pozorujeme zde nárůst podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů denních 

stacionářů oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, a to o 3 

procentní body. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je 5 procentních bodů 

nižší. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 16 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 10 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

denních stacionářů vzrostl o 2 procentní body v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 69 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že názory na navrženou typologií sociálních služeb z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby jsou velmi smíšené. Téměř jedna třetina respondentů nedokáže 

dopad návrhu na náročnost zajištění financování posoudit. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 41 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 26 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 28 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů denních stacionářů je zhruba stejný jako 

výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se snížil o 5 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 31 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 14 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 17 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

denních stacionářů je o 4 procentní body vyšší oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby? 

Graf 70 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina respondentů se domnívá, 

že navrhovaná typologie sníží náročnost na nastavení a správu systému řízení standardů kvality 

poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. O opaku je 

přesvědčeno kolem jedné čtvrtiny dotázaných poskytovatelů denních stacionářů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 55 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 18 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 37 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 19 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření zůstal podíl kladných odpovědí 

téměř shodný. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 8 procentních 

bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 26 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 12 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 14 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za denní stacionáře rozdíl, a to nárůst záporných 

odpovědí o 5 procentních bodů. 
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Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 71 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro naprostou většinu respondentů je změna typologie 

sociálních služeb srozumitelná. Opak tvrdí zhruba desetina dotázaných poskytovatelů denních 

stacionářů. Je zřejmé, že typologie sociálních služeb pro poskytovatele denních stacionářů je 

srozumitelná. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 84 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 40 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 44 % respondentů. Problematiku nedokázala posoudit pouze 4 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů denních stacionářů je přibližně shodný 

s celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je také shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 12 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 2 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 10 % respondentů. Podíl záporných odpovědí poskytovatelů 

denních stacionářů je přibližně shodný s celkovými výsledky. 
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 72 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů považuje za vhodné, aby byl  

v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby. O opaku je přesvědčeno kolem jedné pětiny dotázaných 

poskytovatelů sociálních služeb. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 64 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 30 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 34 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 16 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů denních stacionářů se zvýšil o 6 procentních 

bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, klesl o 

4 procentní body. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 15 % respondentů. Podíl záporných odpovědí poskytovatelů 

denních stacionářů je přibližně shodný s celkovými výsledky.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 73 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů denních stacionářů považuje za 

vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden personální standard 

pro všechny druhy sociálních služeb. O opaku je přesvědčena přibližně jedna pětina 

respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 68 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 33 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 35 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 10 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů denních stacionářů je o 2 procentní body nižší 

oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je zhruba 

stejný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 22 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 3 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 19 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se téměř shoduje 

s celkovými výsledky. 
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Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 74 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že většina poskytovatelů denních stacionářů považuje za vhodné, 

aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit základní činností při 

poskytování sociální služby. Přibližně třetina respondentů nedokáže problematiku posoudit.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 52 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 29 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 31 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů denních stacionářů je o 1 procentní bod nižší 

oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se také 

příliš nezměnil. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 17 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 9 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 8 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se shoduje 

s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 75 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že více než polovina poskytovatelů denních stacionářů nedokáže 

posoudit, jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb by 

bylo nejvhodnější.  

Celkem 22 % poskytovatelů denních stacionářů se domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí 

tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální 

služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé.  

Podíl těchto odpovědí poskytovatelů denních stacionářů je shodný jako výsledky dotazníkového 

šetření za všechny sociální služby. 

Celkově 59 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Oproti celkovým výsledkům podíl 

odpovědí vzrostl o 5 procentních bodů. 

Naopak 19 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového 

typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Tento názor je u poskytovatelů denních 

stacionářů zastoupený méně, než ukazují výsledky celkového šetření. Podíl odpovědí je nižší o 5 

procentních bodů. 
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S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 76 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než polovina poskytovatelů denních stacionářů 

doporučuje navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést. Přibližně jedna pětina 

nedokáže danou problematiku posoudit. 

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 68 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 28 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 19 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů denních stacionářů se snížil o 4 procentní body 

oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, vzrostl o 3 

procentní body. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 13 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 4 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 9 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně shodný 

s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb  přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 77 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že větší část poskytovatelů denních stacionářů doporučuje, 

aby navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 2017, v případě 

přijetí změny typologie sociálních služeb. Naopak nejméně vhodný, dle respondentů, je rok 

2019.  

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 38 % 

respondentů rok 2017. Následuje rok 2016, pro který hlasovalo 30 % respondentů a rok 2018 

s celkem 17 % hlasů.  

Za nejméně vhodnou dobu pro 13 % respondentů je považován rok 2020 a později, stejně jako rok 

2019 s 2 % hlasů. 

Preference poskytovatelů denních stacionářů na dobu nabytí účinnosti, v případě přijetí změny 

typologie sociálních služeb, se výrazněji odlišují. Pro rok 2018 hlasovalo o 3 procentní body 

poskytovatelů denních stacionářů méně.  
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, j aká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 78 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že téměř jedna třetina poskytovatelů denních stacionářů 

považuje rok 2018 za nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb. Naopak nejméně 

vhodný, dle respondentů, je rok 2019.  

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 31 % respondentů rok 

2018. Následuje rok 2017, pro který hlasovalo 28 % respondentů a 2020 a později s 17 % hlasů. 

Za nejméně vhodné stanovení lhůty je považován rok 2016 (16 % hlasů) a rok 2019 (8 % hlasů).  

Poskytovatelé denních stacionářů na stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb preferují rok 

2018 oproti roku 2017 dle celkových výsledků dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 

Zbylé podíly odpovědí poskytovatelů denních stacionářů se přibližně shodují s celkovými výsledky. 
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7.6.3 Domovy pro seniory  

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 195 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 

sociální sužbu domovy pro seniory. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 79 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že téměř dvě třetiny poskytovatelů domovů pro seniory věří, 

že je současná typologie sociálních služeb nevyhovující z hlediska orientace klientů (zájemců o 

službu) ve struktuře sociálních služeb.   

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 30 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze 

10 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 6 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb nevykazuje 

výsledek za domovy pro seniory významný rozdíl. Problematiku nedokázal posoudit stejný podíl 

respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 64 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 22 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 42 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se počet záporných odpovědí zvýšil o pouhý 1 procentní bod. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 80 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že téměř dvě třetiny poskytovatelů domovů pro seniory věří, že 

je současná typologie sociálních služeb nevyhovující z hlediska orientace veřejnosti 

(dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je 

přesvědčena přibližně čtvrtina poskytovatelů domovů pro seniory, tj. že současná typologie 

není z tohoto hlediska zcela vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 27 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 9 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 18 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 11 % 

respondentů. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se pozitivní odpovědi za 

domovy pro seniory výrazně neodlišují (pouze o 3 procentní body méně). Problematiku nebyl 

schopen posoudit shodný podíl respondentů.   

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 62 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 41 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se počet záporných odpovědí zvýšil o 3 procentní body.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 81 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že téměř dvě třetiny poskytovatelů domovů pro seniory 

nepovažují současnou typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní 

evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních službách za 

vyhovující. O opaku je přesvědčena čtvrtina respondentů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 27 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

9 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 18 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 12 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se počet kladných odpovědí 

nepatrně snížil, a to o 2 procentní body. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl 

respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 61 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 24 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 37 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za domovy pro seniory vyšší podíl záporných 

odpovědí o 5 procentních bodů.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 82 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že přibližně pětina poskytovatelů domovů pro 

seniory považuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na 

pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování  

k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální služby. Téměř dvě 

třetiny poskytovatelů domovů pro seniory zastává opačný názor. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 22 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

7 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 15 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 18 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za domovy pro seniory pokles podílu kladných odpovědí o 5 procentních bodů. 

Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 30 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 30 % respondentů. Porovnání výsledků dotazníkového 

šetření za všechny typy služeb s výsledky poskytovatelů domovů pro seniory zobrazuje zvýšení 

negativních odpovědí o 9 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 83 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že pouhá čtvrtina poskytovatelů domovů pro seniory 

považuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů 

veřejné moci. Většina respondentů je přesvědčena o opaku. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 24 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 16 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 15 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb poklesl 

počet kladných odpovědí poskytovatelů domovů pro seniory o 5 procentních bodů. Problematiku 

nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 61 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 29 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 32 % respondentů. Počet negativních odpovědí oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb se zvýšil o 6 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 84 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že pouhá třetina poskytovatelů domovů pro seniory 

považuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti registrace 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Většina respondentů je 

přesvědčena o opaku. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 34 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

12 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 22 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 9 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů pro seniory je přibližně shodný jako 

výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se snížil o 6 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 57 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 26 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 31 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

domovů pro seniory vzrostl o 7 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky dotazníkového 

šetření za všechny typy služeb. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhov ující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 85 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů domovů pro seniory 

nepovažuje náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby za vyhovující.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 27 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo pouze  

9 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 18 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 16 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů pro seniory je shodný jako výsledky 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit je přibližně stejný.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 57 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 24 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 33 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

domovů pro seniory vzrostl o 4 procentní body v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a  správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 86 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů domovů pro seniory 

nepovažuje stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na nastavení a správu 

systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby za vyhovující.   

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 29 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

10 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 19 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 9 % 

respondentů. Pozorujeme zde mírný pokles podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů 

domovů pro seniory oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, a to o 

2 procentní bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit je téměř shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 62 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 31 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 31 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

poskytovatelů domovů pro seniory vzrostl pouze o 1 procentní bod v porovnání s celkovými výsledky 

za všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 87 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se vysoký počet respondentů domnívá, že 

typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů ve struktuře sociálních služeb. Malá část 

dotazovaných si nemyslí, že by navrhovaná typologie byla vyhovující z hlediska orientace 

klientů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 67 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 25 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 42 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se počet kladných odpovědí zvýšil  

o 2 procentní body. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 13 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 2 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 11 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za domovy pro seniory malý rozdíl, a to pokles 

záporných odpovědí o 4 procentní body. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci  

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 88 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se téměř dvě třetiny respondentů domnívají, že 

navrhovaná typologie je vyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, 

případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. Jedna pětina respondentů nedokázala 

problematiku posoudit.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 65 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 24 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 41 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů pro seniory je zhruba stejný jako 

výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se nepatrně snížil. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 15 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila pouhá 2 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 13 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

domovů pro seniory je přibližně shodný s celkovými výsledky dotazníkového šetření za všechny typy 

služeb. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 89 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se většina respondentů domnívá, že navrhovaná typologie 

sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů  

a informací o poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby. Poměrně velká 

část respondentů nedokázala problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 63 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

25 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 38 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 27 % 

respondentů. Lze zde pozorovat nárůst podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů 

domovů pro seniory oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, a to o 

7 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je přibližně stejný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 10 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 2 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 8 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů klesl 

o 4 procentní body v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů  a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 90 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se většina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických informací 

(přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany 

organizací poskytujících sociální služby. Jedna čtvrtina nedokáže danou problematiku posoudit. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 62 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 26 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 36 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 25 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů pro seniory je o 11 procentních bodů 

vyšší než výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 9 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 13 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 3 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 10 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů je 

přibližně stejný jako celkové výsledky za všechny typy služeb. 

 

 

ano; 52; 26% 

spíše ano; 70; 36% 

nedokáži posoudit; 
50; 25% 

spíše ne; 19; 
10% 

ne; 5; 3% 



 

 
Stránka | 137 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 91 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že většina respondentů považuje navrhovanou typologii z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby 

pro účely orgánů veřejné moci za méně náročnou. O opaku je přesvědčeno pouze malé 

procento respondentů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 61 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 28 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 26 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se počet kladných odpovědí zvýšil  

o 10 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 13 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 8 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb se výsledek snížil o 5 procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze  strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 92 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se většina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby. Důsledek navrhované typologie na proces registrace nedokáže 

posoudit téměř jedna čtvrtina respondentů. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 64 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

33 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 24 % 

respondentů. Lze zde pozorovat nárůst podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů 

domovů pro seniory oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, a to o 

9 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je  

o 7 procentních bodů nižší. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 12 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 4 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 8 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

domovů pro seniory je přibližně shodný s celkovými výsledky za všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 93 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že jedna polovina respondentů považuje navrženou typologii 

sociálních služeb z hlediska náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze 

strany organizací poskytujících sociální služby za vyhovující. Více než jedna čtvrtina nedokázala 

problematiku posoudit. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 50 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 19 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 28 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů pro seniory je vyšší než u výsledků 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb, a to o 10 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 5 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 22 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 15 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

domovů pro seniory je téměř shodný (o 5 procentních bodů nižší) s celkovými výsledky 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 94 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se více než jedna polovina respondentů domnívá, 

že navrhovaná typologie sníží náročnost na nastavení a správu systému řízení standardů kvality 

poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. O opaku je 

přesvědčeno kolem jedné pětiny dotázaných poskytovatelů sociálních služeb. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 61 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze 

25 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 36 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 23 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se počet kladných odpovědí zvýšil  

o 9 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 16 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 10 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za domovy pro seniory rozdíl, a to pokles 

záporných odpovědí o 5 procentních bodů. 
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Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 95 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro naprostou většinu respondentů je změna typologie 

sociálních služeb srozumitelná. Opak tvrdí pouze necelá desetina dotázaných poskytovatelů 

domovů pro seniory. Je zřejmé, že je typologie sociálních služeb pro poskytovatele domovů pro 

seniory srozumitelná. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 85 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 49 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 36 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit pouze 6 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů pro seniory je shodný s celkovými 

výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je také přibližně shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 9 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 2 % respondentů 

a odpověď „spíše ne“ 7 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se snížil o 2 procentní body oproti 

celkovým výsledkům.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 96 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů považuje za vhodné, aby byl  

v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby. Jedna pětina poskytovatelů domovů pro seniory zastává 

opačný názor.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 65 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 32 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 15 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů pro seniory se zvýšil o 7 procentních 

bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se 

snížil o 5 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 13 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se snížil o 2 

procentní body oproti celkovým výsledkům.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 97 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů domovů pro seniory považuje za 

vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden personální standard 

pro všechny druhy sociálních služeb. O opaku je přesvědčena zhruba jedna pětina respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 74 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 36 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 9 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů pro seniory je o 4 procentní body vyšší 

oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 17 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 12 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se přibližně shoduje 

s celkovými výsledky. 
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Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 98 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že většina poskytovatelů domovů pro seniory považuje za vhodné, 

aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit základní činností při 

poskytování sociální služby. Desetina respondentů nedokáže problematiku posoudit.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 71 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 40 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 10 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů pro seniory je o 18 procentních bodů 

vyšší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se 

významně snížil, a to o 20 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 19 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 9 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 10 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se téměř shoduje 

s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 99 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkového šetření ukazuje, že více než polovina poskytovatelů domovů pro seniory 

nedokáže posoudit, jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních 

služeb by bylo nejvhodnější.  

Celkem 20 % poskytovatelů domovů pro seniory se domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí 

tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální 

služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé.  

Podíl těchto odpovědí poskytovatelů domovů pro seniory je přibližně shodný jako výsledky 

dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 

Celkově 58 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Oproti celkovým výsledkům podíl 

odpovědí vrostl o 4 procentní body. 

Naopak 22 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového 

typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Podíl těchto odpovědí poskytovatelů domovů 

pro seniory je přibližně stejný jako výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 
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S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 100 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů domovů pro seniory doporučuje 

navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést. Proti změně je pouze desetina 

respondentů, přibližně desetina respondentů nedokázal danou problematiku posoudit.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 78 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 37 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 41 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 12 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů pro seniory se zvýšil o 6 procentních 

bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, 

poklesl o 4 procentní body. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 10 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 2 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 8 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se shoduje 

s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb, je pouze o 2 procentní body nižší. 
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 101 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že větší část poskytovatelů domovů pro seniory doporučuje, 

aby navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 2016, v případě 

přijetí změny typologie sociálních služeb. Naopak nejméně vhodný, dle respondentů, je rok 

2019.  

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 40 % 

respondentů rok 2016. Následuje rok 2017, pro který hlasovalo 35 % respondentů a rok 2018 

s celkem 13 % hlasů.  

Za nejméně vhodnou dobu pro 8 % respondentů je považován rok 2020 a později a rok 2019, pro 

který hlasovala pouze 4 % respondentů. 

Preference poskytovatelů domovů pro seniory na dobu nabytí účinnosti, v případě přijetí změny 

typologie sociálních služeb, se výrazně neodlišuje s celkovými výsledky. Oproti celkovým výsledkům 

dotazníkového šetření, preferují poskytovatelé domovů pro seniory rok 2016 před rokem 2017. 
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 102 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že téměř jedna třetina poskytovatelů domovů pro seniory 

považuje rok 2017 za nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb. Naopak nejméně 

vhodný, dle respondentů, je rok 2019.  

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 32 % respondentů rok 

2017. Následuje rok 2018, pro který hlasovalo 24 % respondentů a rok 2016 s celkem 18 % hlasů. 

Za nejméně vhodné stanovení lhůty je považován rok 2020 a později (15 % hlasů) a rok 2019 (11 % 

hlasů).  

Preference poskytovatelů domovů pro seniory na stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb 

jsou velmi podobné s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 
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7.6.4 Domy na půl cesty  

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 14 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 

sociální sužbu domy na půl cesty. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 103 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než polovina poskytovatelů domů na půl cesty věří, že 

je současná typologie sociálních služeb nevyhovující z hlediska orientace klientů (zájemců  

o službu) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena třetina poskytovatelů domů na 

půl cesty, tj. že současná typologie není z tohoto hlediska zcela vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 35 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

7 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 28 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 7 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za domy na půl cesty rozdíl, a to v případě kladné odpovědi o 4 procentní body. 

Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 58 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 29 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 29 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí snížil o 5 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 104 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že malá část poskytovatelů domů na půl cesty věří, že je současná 

typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, města a 

obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku jsou přesvědčeny necelé 

dvě třetiny poskytovatelů domů na půl cesty, tj. že současná typologie není z tohoto hlediska 

zcela vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 29 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

7 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 22 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 7 % 

respondentů. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se pozitivní odpovědi za 

domy na půl cesty výrazně neodlišují (pouze o 1 procentní bod méně). Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 4 procentní body.   

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 64 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 43 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 5 procentních bodů.  

 

 

 

ano; 1; 7% 

spíše ano; 3; 22% 

nedokáži 
posoudit; 1; 7% 

spíše ne; 6; 43% 

ne; 3; 21% 



 

 
Stránka | 151 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 105 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkového šetření odhalilo, že přes jednu polovinu poskytovatelů domů na půl cesty 

nepovažuje současnou typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní 

evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních službách za 

vyhovující. O opaku je přesvědčena necelá třetina respondentů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 29 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 14 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 14 % 

respondentů. Tento výsledek je shodný s celkovými výsledky dotazníkového šetření. Problematiku 

nebyl schopen posoudit přibližně stejný podíl respondentů.   

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 57 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 14 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 43 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za domy na půl cesty rozdíl, a to nárůst záporných 

odpovědí o 1 procentní bod. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 106 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že jedna polovina poskytovatelů domů na půl cesty 

nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na pořízení  

a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování  

k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální služby. Téměř 

třetina respondentů nedokáže tuto problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 21 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 14 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 7 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 29 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za domy na půl cesty rozdíl v podílu kladných odpovědí, který poklesl o 6 procentních 

bodů. Problematiku nedokázal posoudit o 7 procentních bodů vyšší podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 50 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 14 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 36 % respondentů. Porovnání výsledků dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb s výsledky poskytovatelů domů na půl cesty nezobrazuje výrazné změny. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 107 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že jedna polovina poskytovatelů domů na půl cesty 

nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů 

veřejné moci. Třetina respondentů je přesvědčena o opaku. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 36 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

14 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 22 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 14 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vzrostl podíl 

kladných odpovědí poskytovatelů domů na půl cesty o 7 procentních bodů. Problematiku nedokázal 

posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 50 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 29 % respondentů. Podíl negativních odpovědí oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb se snížil o 5 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 108 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že dvě třetiny poskytovatelů domů na půl cesty 

nepovažují stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti registrace 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Zhruba třetina respondentů 

považuje stav za vyhovující. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 29 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 29 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 0 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 7 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domů na půl cesty se snížil o 6 procentních 

bodů oproti souhrnným výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se 

snížil o 8 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 64 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 57 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

domů na půl cesty je o 14 procentních bodů vyšší.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 109 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů domů na půl cesty 

nepovažuje náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby za vyhovující. O opaku je přesvědčena pouhá pětina 

respondentů, stejný podíl nedokáže problematiku posoudit. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 21 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo 14 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 7 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 21 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domů na půl cesty oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb klesl o 6 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, je přibližně stejný.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 58 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 29 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 29 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

poskytovatelů domů na půl cesty vzrostl o 5 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za 

všechny typy služeb.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 110 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů domů na půl cesty 

nepovažuje stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na nastavení a správu 

systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby za vyhovující.   

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 28 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

14 % respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 14 % respondentů. Problematiku nedokázalo 

posoudit 0 % respondentů. Pozorujeme zde pokles podílu kladně zodpovězených odpovědí 

poskytovatelů domů na půl cesty oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy 

služeb, a to o 3 procentní body. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, klesl o 

8 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 72 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 65 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

domů na půl cesty vzrost o 11 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 111 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se většina respondentů domnívá, že typologie 

sociálních služeb nezlepší orientaci klientů ve struktuře sociálních služeb.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 36 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil nikdo 

z respondentů a odpověď „spíše ano“ 36 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 7 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil  

o 29 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, klesl o 11 

procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 57 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 50 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za domy na půl cesty významný rozdíl, a to nárůst 

záporných odpovědí o 40 procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 112 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se jedna polovina respondentů domnívá, že 

navrhovaná typologie není vyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, 

případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. Více jak třetina respondentů si myslí 

opak. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 36 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ano“ 36 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 14 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domů na půl cesty je o 26 procentních bodů 

nižší oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 7 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 50 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 50 % respondentů. Podíl negativních odpovědí respondentů je 

výrazně vyšší, a to o 33 procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 113 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že více jak jedna třetina poskytovatelů domů na půl 

cesty se domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní 

evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných službách (včetně 

náročnosti na nastavení a správu potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících 

sociální služby. Stejný podíl respondentů nedokáže problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 36 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

7 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 29 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 36 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domů na půl cesty je o 20 procentních bodů 

nižší oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 6 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 28 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 21 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

domů na půl cesty je vyšší o 14 procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 114 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů nedokáže posoudit, zda 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických 

informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) 

ze strany organizací poskytujících sociální služby. Pouze malé procento věří v zlepšení dané 

problematiky. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 7 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 7 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 57 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domů na půl cesty je o 44 procentních bodů 

nižší než výsledky dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 23 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 36 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 14 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 22 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů je 

vyšší o 21 procentních bodů oproti celkovým výsledkům za všechny typy služeb. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 115 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že většina respondentů nedokáže posoudit, zda navrhovaná 

typologie z hlediska náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací 

poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci bude méně náročná. Jedna třetina 

respondentů má na tuto problematiku záporný názor. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 29 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 29 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 36 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil  

o 22 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 35 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 14 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 21 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb se podíl záporných odpovědí zvýšil o 17 procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 116 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů nedokáže posoudit, zda 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby. Kladný názor na důsledek navrhované typologie na 

proces registrace má přes jednu třetinu respondentů. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 36 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

14 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 22 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 43 % 

respondentů. Pozorujeme zde poměrně dramatický pokles podílu kladně zodpovězených odpovědí 

poskytovatelů domů na půl cesty oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy 

služeb, a to o 19 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je  

o 12 procentních bodů vyšší. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 21 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 14 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

domů na půl cesty se zvýšil o 7 procentních bodů oproti celkovým výsledkům za všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 117 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že většina respondentů si nemyslí, že navržená typologie 

sociálních služeb sníží náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze 

strany organizací poskytujících sociální služby. Téměř jedna třetina nedokázala dopad návrhu 

na náročnost zajištění financování posoudit. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 7 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 7 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 28 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domů na půl cesty je mnohem nižší než  

u výsledků dotazníkového šetření za všechny typy služeb, a to o 33 procentních bodů. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 5 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 65 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 29 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 36 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

domů na půl cesty je o 38 procentních bodů vyšší oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření 

za všechny typy služeb. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících soc iální služby?  

Graf 118 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že jedna polovina respondentů nedokáže posoudit, 

zda navrhovaná typologie sníží náročnost na nastavení a správu systému řízení standardů kvality 

poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Pouhá pětina 

respondentů má na tuto problematiku kladný názor. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 21 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 14 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 50 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil  

o 31 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, vzrostl o 23 

procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 29 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 22 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vzrostl podíl negativních odpovědí o 8 procentních bodů. 
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Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 119 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že téměř dvě třetiny respondentů považují popsanou 

změnu typologie sociálních služeb za srozumitelnou. O opaku je přesvědčena více jak třetina 

dotázaných. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 64 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze 

14 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 50 % respondentů. Neutrální odpověď nezvolil nikdo  

z respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil 

o 21 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit, oproti celkovým výsledkům, o 4 procentní 

body nižší podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 36 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 29 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za domy na půl cesty rozdíl, a to nárůst záporných 

odpovědí o 25 procentních bodů. 
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 120 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů považuje za vhodné, aby byl  

v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby. Poměrně malý podíl poskytovatelů domů na půl cesty je 

přesvědčen o opaku. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 72 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 36 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 36 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

14 % respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domů na půl cesty se zvýšil o 14 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, klesl o 6 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 14 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 7 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření 

za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za domy na půl cesty rozdíl, a to pokles 

záporných odpovědí o 8 procentních bodů. 
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 121 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů domů na půl cesty považuje za 

vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden personální standard 

pro všechny druhy sociálních služeb. O opaku je přesvědčena jedna pětina respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 72 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 43 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 29 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 7 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domů na půl cesty je téměř shodný s celkovými 

výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je taktéž podobný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 21 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ne“ 21 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se shoduje 

s celkovými výsledky. 
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Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 122 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že jedna polovina poskytovatelů domů na půl cesty nedokáže 

posoudit, zda je vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit 

základní činností při poskytování sociální služby, přesto mají převahu kladné odpovědí nad těmi 

zápornými. 

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 29 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 22 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 7 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 50 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domů na půl cesty je o 24 procentních bodů 

nižší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se 

zvýšil o 20 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 21 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ne“ 21 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně stejný 

jako celkové výsledky zjištěné za všechny typy sociálních služeb. 
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 123 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkového šetření ukazuje, že více než polovina poskytovatelů domů na půl cesty nedokáže 

posoudit, jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb by 

bylo nejvhodnější.  

Celkem 36 % poskytovatelů domů na půl cesty se domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí 

tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální 

služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé. 

Podíl těchto odpovědí poskytovatelů domů na půl cesty je vyšší oproti výsledkům dotazníkového 

šetření za všechny sociální služby, a to o 14 procentních bodů. 

Celkově 57 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Oproti celkovým výsledkům podíl 

odpovědí vzrostl o 3 procentní body. 

Naopak 7 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového typu: 

Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Tento názor je u poskytovatelů domů na půl cesty 

zastoupený méně, než ukazují výsledky celkového šetření. Podíl odpovědí je nižší o 17 procentních 

bodů. 
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S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 124 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů domů na půl cesty doporučuje 

navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést. Poměrně vysoké procento respondentů 

nedokáže danou problematiku posoudit.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 71 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 64 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 22 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domů na půl cesty je přibližně shodný  

s celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, vzrostl o 6 

procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 7 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo právě 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ nikdo z respondentů. Podíl záporných odpovědí je o 5 

procentních bodů nižší oproti celkovým výsledkům. 
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 125 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů domů na půl cesty doporučuje, aby 

navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 2017, v případě přijetí 

změny typologie sociálních služeb. Naopak nejméně vhodný, dle respondentů, je rok 2018.  

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 65 % 

respondentů rok 2017. Následuje rok 2016, pro který hlasovalo 14 % respondentů a rok 2020 a 

později s celkem 14 % hlasů.  

Za nejméně vhodnou dobu pro 7 % respondentů je považován rok 2019 a rok 2018, pro který 

nehlasoval nikdo z respondentů. 

Preference poskytovatelů domů na půl cesty na dobu nabytí účinnosti, v případě přijetí změny 

typologie sociálních služeb, se výrazněji odlišují v letech 2017, kdy podíl odpovědí s preferencí 

tohoto roku je u poskytovatelů domů na půl cesty o 29 procentních bodů vyšší než výsledky 

dotazníkového šetření za všechny sociální služby. Naopak podíl odpovědí s doporučovaným rokem 

2018 poklesl o 14 procentních bodů.  Podíl odpovědí s doporučovaným rokem 2016 poklesl o 21 

procentních bodů.  Zbylé podíly odpovědí poskytovatelů domů na půl cesty se přibližně shodují 

s celkovými výsledky.  
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již  existujících služeb?  

Graf 126 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že dvě pětiny poskytovatelů domů na půl cesty považují rok 

2018 za nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb.  

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 43 % respondentů rok 

2018. Následuje rok 2016, pro který hlasovalo 15 %. Pro roky 2017, 2019 a 2020 a později hlasovali 

respondenti po 14 %. 

Preference poskytovatelů domů na půl cesty na stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb se 

odlišuji s celkovými výsledky dotazníkového šetření. Poskytovatelé domů na půl cesty preferují rok 

2018 před rokem 2017. 
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7.6.5 Intervenční centra  

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 10 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 

sociální službu intervenční centra. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 127 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů intervenčních center věří, že je 

současná typologie sociálních služeb nevyhovující z hlediska orientace klientů (zájemců o 

službu) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena pouhá pětina poskytovatelů 

intervenčních center. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil nikdo 

z respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Nikdo z respondentů neměl na 

problematiku neutrální názor. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních 

služeb vykazuje výsledek za intervenční centra významný rozdíl, a to pokles kladných odpovědí o 11 

procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali danou problematiku posoudit, se snížil o 6 

procentních bodů.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 80 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo pouze 

10 % respondenti a odpověď „spíše ne“ 70 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku 

dotazníkového šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 17 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 128 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že pouhá pětina poskytovatelů intervenčních center věří, že je 

současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, 

města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena 

většina poskytovatelů intervenčních center, tj. že současná typologie není z tohoto hlediska 

zcela vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil nikdo 

z respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se pozitivní odpovědi za 

intervenční centra odlišují snížením o 10 procentních bodů. Problematiku nebyl schopen posoudit 

vyšší podíl respondentů, a to o 9 procentních bodů.   

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 50 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí výrazně neliší. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyh ovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 129 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že více než dvě třetiny poskytovatelů intervenčních center 

nepovažují současnou typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní 

evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních službách za 

vyhovující. O opaku je přesvědčena pouhá pětina respondentů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil nikdo 

z respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 10 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil  

o 9 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 70 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 30 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 40 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za intervenční centra rozdíl, a to nárůst záporných 

odpovědí o 14 procentních bodů. 

  

spíše ano; 2; 20% 

nedokáži posoudit; 
1; 10% 

spíše ne; 4; 40% 

ne; 3; 30% 



 

 
Stránka | 176 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 130 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že dvě pětiny poskytovatelů intervenčních center 

nepovažují stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na pořízení  

a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování  

k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální služby. Stejný podíl 

respondentů nedokáže tuto problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 10 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 40 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za intervenční centra rozdíl v počtu kladných odpovědí, který poklesl o 7 procentních 

bodů. Problematiku nedokázal posoudit o 18 procentních bodů vyšší podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 20 % respondentů. Porovnání výsledků dotazníkového 

šetření za všechny typy služeb s výsledky poskytovatelů intervenčních center zobrazuje snížení 

negativních odpovědí o 11 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovuj ící z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 131 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že polovina poskytovatelů intervenčních center 

nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů 

veřejné moci. Pouze pětina respondentů je přesvědčena o opaku. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

10 % respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 10 % respondentů. Problematiku nedokázalo 

posoudit 30 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních 

služeb poklesl podíl kladných odpovědí poskytovatelů intervenčních center o 9 procentních bodů. 

Problematiku nedokázal posoudit o 14 procentních bodů vyšší podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 50 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 30 % respondentů. Podíl negativních odpovědí oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb se snížil o 5 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 132 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že jedna polovina poskytovatelů intervenčních center 

nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti registrace 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Necelá třetina respondentů 

považuje stav za vyhovující. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 30 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

10 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů intervenčních center se snížil o 5 procentních 

bodů oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 5 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 50 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 40 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

intervenčních center je shodný s celkovými výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 133 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů intervenčních center 

nepovažuje náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby za vyhovující.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 30 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo pouze  

10 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 10 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů intervenčních center oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb vzrostl o 3 procentní body. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, je o 10 procentních bodů nižší.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 30 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 30 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

intervenčních center vzrostl o 7 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 134 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů intervenčních 

center nepovažuje stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na nastavení a 

správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby za vyhovující.   

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

10 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 30 % respondentů. Pozorujeme zde zvýšení podílu kladně 

zodpovězených odpovědí poskytovatelů intervenčních center oproti celkovým výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb a to o 9 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 8 procentních bodů na 0 %. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 40 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

intervenčních center je téměř shodný s celkovými výsledky za všechny typy služeb.  
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Stránka | 181 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 135 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se vysoký podíl respondentů domnívá, že 

typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů ve struktuře sociálních služeb. Téměř jedna 

třetina dotazovaných si nemyslí, že by navrhovaná typologie byla vyhovující z hlediska 

orientace klientů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 50 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 10 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil  

o 5 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit o 8 procentních bodů nižší podíl 

respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 30 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za intervenční centra významný rozdíl, a to nárůst 

záporných odpovědí o 13 procentních bodů. 
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Stránka | 182 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orienta ci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 136 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se téměř dvě třetiny respondentů domnívají, že 

navrhovaná typologie je vyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, 

případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. Jedna desetina respondentů nedokázala 

problematiku posoudit.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ano“ 60 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 10 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů intervenčních center je přibližně stejný jako 

výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se snížil o 11 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 30 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

intervenčních center je o 13 procentních bodů vyšší. 
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Stránka | 183 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 137 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se většina respondentů domnívá, že navrhovaná typologie 

sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů  

a informací o poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby. Poměrně velká 

část respondentů nedokázala problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

10 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 30 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 30 % 

respondentů. Pozorujeme zde pokles podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů 

intervenčních center oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, a to 

o 16 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 30 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 10 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

intervenčních center vzrostl o 16 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny 

typy služeb.  
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Stránka | 184 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nák ladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 138 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů nedokáže posoudit, zda 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických 

informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) 

ze strany organizací poskytujících sociální služby. Kladný i záporný názor zastávají stejně velké 

podíly respondentů. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 10 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 60 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů intervenčních center je o 31 procentních bodů 

nižší než výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se zvýšil o 26 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 10 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů je  

o 5 procentních bodů vyšší než celkové výsledky za všechny typy služeb. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 139 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že dvě pětiny respondentů nedokáží posoudit, zda navrhovaná 

typologie sníží náročnost na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil nikdo 

z respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 40 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil  

o 31 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali danou problematiku posoudit, vzrostl o 

9 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 20 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového 

šetření za všechny typy sociálních služeb se výsledek zvýšil o 22 procentních bodů. 
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Stránka | 186 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 140 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že jedna polovina respondentů se domnívá, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby. Důsledek navrhované typologie na proces registrace 

nedokáže posoudit téměř jedna třetina respondentů. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 50 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

30 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 30 % 

respondentů. Pozorujeme zde pokles podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů 

intervenčních center oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, a to 

o 5 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je téměř shodný 

s celkovými výsledky.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 10 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

intervenčních center se zvýšil o 6 procentních bodů.   
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 141 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že jedna polovina respondentů si nemyslí, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb sníží náročnost na zajištění financování poskytování sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Jedna pětina nedokázala problematiku 

posoudit. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 30 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ano“ 30 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů intervenčních center je nižší než u výsledků 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb, a to o 10 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 13 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 50 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 30 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

intervenčních center je o 23 procentních bodů vyšší. 
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Stránka | 188 

Domníváte se, že navrhovaná  typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 142 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se více než jedna třetina respondentů domnívá, 

že navrhovaná typologie sníží náročnost na nastavení a správu systému řízení standardů kvality 

poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Stejný podíl 

respondentů je přesvědčen o opaku. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 30 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil  

o 12 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 30 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za intervenční centra rozdíl, a to nárůst záporných 

odpovědí o 19 procentních bodů. 
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Stránka | 189 

Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 143 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro naprostou většinu respondentů je změna typologie 

sociálních služeb srozumitelná. Opak tvrdí pouze necelá třetina dotázaných poskytovatelů 

intervenčních center. Je zřejmé, že typologie sociálních služeb pro poskytovatele 

intervenčních center je srozumitelná. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 50 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit pouze 10 

% respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů intervenčních center je o 25 procentních 

bodů nižší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, 

je vyšší o 6 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 30 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ne“ 30 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 19 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  
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Stránka | 190 

Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 144 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů považuje za vhodné, aby byl  

v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby. Jedna pětina respondentů je přesvědčena o opaku a 

stejný podíl respondentů nedokáže problematiku posoudit.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 30 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 30 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

20 % respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů intervenčních center se zvýšil o 2 

procentní body oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, je shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se snížil o 2 

procentní body oproti celkovým výsledkům.  
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Stránka | 191 

Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 145 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že jedna polovina respondentů považuje za vhodné, 

aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden personální standard pro 

všechny druhy sociálních služeb. O opaku je přesvědčeno kolem jedné třetiny dotázaných. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 50 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 30 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil  

o 20 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit o 11 procentních bodů vyšší podíl 

respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 30 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ne“ 30 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 9 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  
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Stránka | 192 

Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 146 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkového šetření ukazuje, že většina poskytovatelů intervenčních center nedokáže 

posoudit, zda je vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit 

základní činností při poskytování sociální služby. Téměř jedna třetina respondentů odpověděla 

na danou otázku kladně, stejný podíl respondentů zastává opačný názor. 

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 30 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 30 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ nikdo z respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 40 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů intervenčních center je o 23 procentních bodů 

nižší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se 

zvýšil o 10 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 30 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ne“ 30 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je oproti celkovým 

výsledkům o 13 procentních bodů vyšší. 
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 147 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkového šetření ukazuje, že více než polovina poskytovatelů intervenčních center 

nedokáže posoudit, jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních 

služeb by bylo nejvhodnější.  

Celkem 20 % poskytovatelů intervenčních center se domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí 

tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální 

služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé.  

Podíl těchto odpovědí poskytovatelů intervenčních center je přibližně shodný jako výsledky 

dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 

Celkově 60 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Oproti celkovým výsledkům podíl 

odpovědí vzrostl o 6 procentních bodů. 

Naopak 20 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového 

typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Tento názor je u poskytovatelů intervenčních 

center zastoupený méně, než ukazují výsledky celkového šetření. Podíl odpovědí je nižší o 4 

procentní body. 
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S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 148 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů intervenčních center 

doporučuje navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést. Proti změně je pouze 

desetina respondentů.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 80 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 30 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 50 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 10 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů intervenčních center se zvýšil o 8 procentních 

bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, klesl  

o 6 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 10 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 10 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se téměř 

shoduje s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 149 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů intervenčních center doporučuje, 

aby navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 2017 nebo v roce 

2016, v případě přijetí změny typologie sociálních služeb. Naopak nejméně vhodný, dle 

respondentů, je rok 2019.  

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 40 % 

respondentů rok 2017 a rok 2016, pro který hlasovalo taktéž 40 % respondentů. Následuje rok 2020 a 

později s celkem 10 % hlasů, stejný podíl respondentů hlasoval pro rok 2018.  

Za nejméně vhodnou dobu je považován rok 2019, pro který nehlasoval nikdo z respondentů.  

Preference poskytovatelů intervenčních center nejsou výrazně odlišné od celkových výsledků 

dotazníkového šetření. Pro rok 2019 nehlasoval nikdo z respondentů, což znamená pokles hlasů o 3 

procentní body oproti celkovým výsledkům.  
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již  existujících služeb?  

Graf 150 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že téměř jedna třetina poskytovatelů intervenčních center 

považuje rok 2018 nebo rok 2017 za nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb. 

Naopak nejméně vhodný, dle respondentů, je rok 2019 a rok 2020 a později. 

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 30 % respondentů rok 

2017. Stejný podíl respondentů hlasovalo pro rok 2018. Následuje rok 2016, pro který hlasovalo 20 % 

respondentů. 

Za nejméně vhodné období stanovení lhůty je považován rok 2019 (10 % hlasů) a rok 2020 a později 

(10 % hlasů).  

Preference poskytovatelů intervenčních center na stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb 

jsou velmi podobné s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. Nejvýraznější 

změna je pokles hlasů pro rok 2020 a později o 7 procentních bodů. 

 
  

2016; 2; 20% 

2017; 3; 30% 2018; 3; 30% 

2019; 1; 10% 

2020 a 
později; 1; 

10% 



 

 
Stránka | 197 

7.6.6 Krizová pomoc  

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 15 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 

sociální službu krizová pomoc. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 151 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než polovina poskytovatelů krizové pomoci si myslí, že 

je současná typologie sociálních služeb nevyhovující z hlediska orientace klientů (zájemců  

o službu) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena třetina poskytovatelů krizové 

pomoci, tj. že současná typologie není z tohoto hlediska zcela vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 33 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil nikdo 

z respondentů a odpověď „spíše ano“ 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 7 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za poskytovatele krizové pomoci nepatrné zvýšení kladných odpovědí, a to o 2 procentní 

body. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo pouze 

13 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 47 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku 

dotazníkového šetření se podíl záporných odpovědí snížil o 3 procentní body. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 152 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že pouze třetina poskytovatelů krizové pomoci věří, že je 

současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, 

města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena 

více než polovina poskytovatelů krizové pomoci, tj. že současná typologie není z tohoto 

hlediska zcela vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 33 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

6 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 27 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 7 % 

respondentů. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se pozitivní odpovědi za 

poskytovatele krizové pomoci výrazně neodlišují (pouze o 3 procentní body více). Problematiku 

nebyl schopen posoudit přibližně stejný podíl respondentů.   

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 27 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 33 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 1 procentní bod.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 153 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že více než polovina poskytovatelů krizové pomoci nepovažuje 

současnou typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní evidence  

a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních službách za vyhovující.  

O opaku je přesvědčena jedna třetina respondentů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 33 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 13 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 13 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí zvýšila  

o 4 procentní body. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 54 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 27 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 27 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za krizové pomoci rozdíl, a to v případě poklesu 

záporných odpovědí o 2 procentní body. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 154 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů krizové 

pomoci nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na 

pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování  

k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální služby. Jedna 

třetina respondentů nedokáže tuto problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 14 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

7 % respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 7 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

33 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb 

vykazuje výsledek za poskytovatele krizové pomoci významný rozdíl v počtu kladných odpovědí, 

který poklesl o 13 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit o 11 procentních bodů vyšší 

podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 53 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 33 % respondentů. Porovnání výsledků dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb s výsledky poskytovatelů krizové pomoci zobrazuje zvýšení negativních odpovědí 

o 2 procentní body. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hle diska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 155 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna třetina poskytovatelů krizové 

pomoci považuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na 

externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci. Stejný podíl respondentů nepovažuje současný stav za vyhovující.  

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

7 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb narostl 

podíl kladných odpovědí poskytovatelů krizové pomoci o 11 procentních bodů. Problematiku 

nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 33 % respondentů. Podíl negativních odpovědí oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb se snížil o 15 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologi i (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 156 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že více než jedna polovina poskytovatelů krizové 

pomoci nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Zhruba jedna 

čtvrtina respondentů považuje stav za vyhovující. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 27 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ano“ 27 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 13 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů krizové pomoci klesl o 8 procentních bodů 

v porovnání s výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, je přibližně shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 53 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

krizové pomoci je o 10 procentních bodů vyšší oproti celkovým výsledkům. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 157 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů krizové pomoci nepovažuje 

náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby za vyhovující. O opaku je přesvědčena pětina respondentů. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo pouze  

7 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 13 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů krizové pomoci oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb klesl o 7 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, je shodný.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 27 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 33 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

krizové pomoci vzrostl o 7 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z  hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 158 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů krizové pomoci 

nepovažuje stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na nastavení a správu 

systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby za vyhovující. Jedna pětina je přesvědčena o opaku. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

7 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 13 % respondentů. Pozorujeme zde pokles podílu kladně 

zodpovězených odpovědí poskytovatelů krizové pomoci oproti celkovým výsledkům dotazníkového 

šetření za všechny typy služeb, a to o 11 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku, se snížil o 8 procentních bodů na nulovou hodnotu. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 80 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 27 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 53 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

krizové pomoci vzrostl o 19 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 159 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se většina respondentů domnívá, že typologie 

sociálních služeb zlepší orientaci klientů ve struktuře sociálních služeb. Dvě pětiny 

dotazovaných si nemyslí, že by navrhovaná typologie byla vyhovující z hlediska orientace 

klientů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 47 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 13 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření podíl kladných odpovědí poklesl  

o 18 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 13 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 27 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za krizové pomoci významný rozdíl, a to nárůst 

záporných odpovědí o 23 procentních bodů.  

ano; 1; 
7% 

spíše ano; 6; 40% 

nedokáži 
posoudit; 2; 13% 

spíše ne; 4; 27% 

ne; 2; 13% 



 

 
Stránka | 206 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 160 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se většina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie zlepší orientaci veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb. Jedna třetina respondentů je přesvědčena o opaku.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 27 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů krizové pomoci je o 22 procentních bodů nižší 

oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se zvýšil o 6 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 33 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 13 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

krizové pomoci je o 16 procentních bodů vyšší. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 161 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se většina respondentů domnívá, že navrhovaná typologie 

sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů  

a informací o poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby. Poměrně velká 

část respondentů nedokázala problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 53 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

13 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 27 % 

respondentů. Pozorujeme zde pokles podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů krizové 

pomoci oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, a to o 3 procentní 

body. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je přibližně stejný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 13 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 7 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

krizové pomoci vzrostl o 6 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nák ladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 162 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů nedokáže posoudit, zda 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických 

informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) 

ze strany organizací poskytujících sociální služby. Čtvrtina respondentů má na tuto 

problematiku kladný názor. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 26 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 60 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů krizové pomoci je o 25 procentních bodů nižší 

než výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se zvýšil o 26 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 14 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 7 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů je 

přibližně stejný jako celkové výsledky za všechny typy služeb. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 163 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že dvě pětiny respondentů považují navrhovanou typologii 

z hlediska náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci za méně náročnou. O paku je přesvědčena pouze 

jedna pětina poskytovatelů krizové pomoci. Poměrné velká část respondentů nedokáže 

problematiku posoudit. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil nikdo 

z respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 40 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil  

o 11 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali danou problematiku posoudit, se zvýšil  

o 9 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 13 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 7 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb se výsledek zvýšil o 2 procentní body. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 164 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se dvě pětiny respondentů domnívají, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby. O paku je přesvědčena pouze jedna pětina 

poskytovatelů krizové pomoci. Poměrné velká část respondentů nedokáže problematiku 

posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

27 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 13 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 40 % 

respondentů. Pozorujeme zde pokles podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů krizové 

pomoci oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, a to o 15 

procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je o 9 procentních 

bodů vyšší. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 13 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 7 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

krizové pomoci je o 6 procentních bodů vyšší než ukazují výsledky za všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze s trany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 165 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že většina respondentů si nemyslí, že navrhovaná typologie 

sociálních služeb sníží náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze 

strany organizací poskytujících sociální služby. Dvě pětiny respondentů nedokázaly 

problematiku posoudit. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 13 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ano“ 13 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 40 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů krizové pomoci je nižší než u výsledků 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb, a to o 27 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 7 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 47 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 27 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

krizové pomoci je o 20 procentních bodů vyšší oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytov aných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 166 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů nedokáže posoudit, zda 

navrhovaná typologie sníží náročnost na nastavení a správu systému řízení standardů kvality 

poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Kladné  

a záporné odpovědí jsou zastoupené téměř stejným podílem.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 27 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze 

14 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 13 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 47 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil  

o 25 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit o 20 procentních bodů vyšší podíl 

respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 26 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 13 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 13 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za krizové pomoci rozdíl, a to nárůst záporných 

odpovědí o 5 procentních bodů. 
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Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 167 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro naprostou většinu respondentů je změna typologie 

sociálních služeb srozumitelná. Opak tvrdí pouze necelá pětina dotázaných poskytovatelů 

krizové pomoci. Je zřejmé, že typologie sociálních služeb pro poskytovatele krizové pomoci je 

srozumitelná. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 80 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 27 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 53 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit pouze 6 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů krizové pomoci je přibližně shodný s celkovými 

výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je také velmi podobný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 14 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 7 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 3 

procentní body oproti celkovým výsledkům.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních sl užeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 168 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů považuje za vhodné, aby byl  

v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 80 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 40 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 7 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů krizové pomoci se zvýšil o 22 procentních bodů 

oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, výrazně 

klesl, a to o 13 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 13 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ne“ 13 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se snížil o 9 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 169 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů krizové pomoci považuje za vhodné, 

aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden personální standard pro 

všechny druhy sociálních služeb. O opaku je přesvědčena malá část respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 87 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 40 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 47 % respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů 

krizové pomoci je o 17 procentních bodů vyšší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 9 procentních bodů na nulovou hodnotu. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 13 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ne“ 13 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se snížil o 8 

procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky. 
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Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 170 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že pouze jedna pětina poskytovatelů krizové pomoci považuje za 

vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit základní činností při 

poskytování sociální služby. Většina respondentů nedokáže problematiku posoudit.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 13 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 7 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 46 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů krizové pomoci je o 33 procentních bodů nižší 

oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 

16 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 34 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 27 % respondentů. Podíl záporných je o 17 procentních bodů vyšší 

v porovnání s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 171 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Celkem 34 % poskytovatelů krizové pomoci se domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí tlumočnických 

služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální služby – Tlumočení 

a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé.  Podíl těchto 

odpovědí poskytovatelů krizové pomoci je o 12 procentních bodů vyšší oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 

Celkově 53 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Oproti celkovým výsledkům se podíl 

odpovědí výrazně nezměnil. 

Naopak 13 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového 

typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Tento názor je u poskytovatelů krizové 

pomoci zastoupený méně, než ukazují výsledky celkového šetření. Podíl odpovědí je nižší o 11 

procentních bodů. 
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S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie  sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 172 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než dvě třetiny poskytovatelů krizové pomoci 

doporučují navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést. Proti změně je pouze jedna 

pětina respondentů. 

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 67 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 47 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 13 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů krizové pomoci se snížil o 5 procentních bodů 

oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je přibližně 

shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 13 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je o 8 procentních 

bodů vyšší v porovnání s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 173 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů krizové pomoci doporučuje, 

aby navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 2017, v případě 

přijetí změny typologie sociálních služeb. Naopak nejméně vhodný, dle respondentů, je rok 

2019 a 2018. 

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 67 % 

respondentů rok 2017. Následuje rok 2016, pro který hlasovalo 20 % respondentů a rok 2020 a 

později s celkem 13 % hlasů.  

Za nejméně vhodnou dobu je považován rok 2018 a rok 2019, pro který nikdo z respondentů 

nehlasoval. 

Preference poskytovatelů krizové pomoci na dobu nabytí účinnosti, v případě přijetí změny 

typologie sociálních služeb, se výrazněji odlišují pouze v letech 2017, kdy podíl odpovědí 

s preferencí tohoto roku je u poskytovatelů krizové pomoci o 31 procentních bodů vyšší než výsledky 

dotazníkového šetření za všechny sociální služby. Naopak podíl odpovědí s doporučovaným rokem 

2018 poklesl o 14 procentních bodů na nulovou hodnotu. Stejně tak nehlasoval nikdo z respondentů 

pro rok 2019. Také podíl hlasů preferujících rok 2016 poklesl u poskytovatelů krizové pomoci o 15 

procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 174 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že téměř jedna polovina poskytovatelů krizové pomoci 

považuje rok 2017 za nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb. Naopak nejméně 

vhodný, dle respondentů, je rok 2016 a rok 2019. 

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 46 % respondentů rok 

2017. Následuje rok 2018, pro který hlasovalo 27 % respondentů a rok 2020 a později s celkem 13 % 

hlasů. 

Za nejméně vhodné stanovení lhůty je považován rok 2016 (7 % hlasů) a rok 2019 (7 % hlasů).  

Preference poskytovatelů krizové pomoci na stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb jsou 

velmi podobné výsledkům dotazníkového šetření za všechny sociální služby. Nejvýraznější změna je 

zaznamenána nárůstem preference roku 2017 o 16 procentních bodů a poklesem preference roku 

2016 o 8 procentních bodů. 
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7.6.7 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 38 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 

sociální službu nízkoprahová zařízení pro děti a mládež. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 175 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů nízkoprahových zařízení pro děti  

a mládež nevěří, že je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace 

klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena pouze necelá 

třetina poskytovatelů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, tj. že současná typologie není 

z tohoto hlediska zcela vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 29 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

5 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 24 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 5 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za nízkoprahová zařízení pro děti a mládež rozdíl, a to pokles kladných odpovědí o 2 

procentní body. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 66 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 16 % 

respondenti a odpověď „spíše ne“ 50 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 3 procentní body. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 176 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že většina poskytovatelů nízkoprahových zařízení pro děti a 

mládež si nemyslí, že je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O 

opaku je přesvědčena necelá třetina poskytovatelů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, 

tj. že současná typologie není z tohoto hlediska vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 29 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 21 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 8 % 

respondentů. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se pozitivní odpovědi za 

nízkoprahové zařízení pro děti a mládež výrazně neodlišují (pouze o 1 procentní bod méně). 

Problematiku nebyl schopen posoudit přibližně stejný podíl respondentů.   

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 63 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 18 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 45 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 4 procentní body.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 177 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že více než polovina poskytovatelů nízkoprahových zařízení pro 

děti a mládež považuje současnou typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních 

službách za nevyhovující. O opaku je přesvědčena čtvrtina respondentů, přibližně stejný podíl 

respondentů nedokáže problematiku posoudit. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 26 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 18 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 21 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil  

o 3 procentní body. Problematiku nedokázal posoudit podíl respondentů o 6 procentních bodů vyšší. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 53 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 16 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 37 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za nízkoprahové zařízení pro děti a mládež rozdíl, 

a to v poklesu záporných odpovědí o 3 procentní body. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 178 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů 

nízkoprahových zařízení pro děti a mládež nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za 

vyhovující z hlediska náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování 

nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby. Téměř třetina respondentů zastává opačný názor. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 32 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 24 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 16 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za nízkoprahové zařízení pro děti a mládež rozdíl v počtu kladných odpovědí, který vzrostl  

o 5 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit podíl respondentů o 6 procentních bodů 

nižší. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 52 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 18 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 34 % respondentů. Porovnání výsledků dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb s výsledky poskytovatelů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež zobrazuje 

zvýšení negativních odpovědí o 1 procentní bod. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 179 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů nízkoprahových zařízení 

pro děti a mládež nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby 

pro účely orgánů veřejné moci. Dvě pětiny respondentů jsou přesvědčeny o opaku. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 13 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 27 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 13 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vzrostl podíl 

kladných odpovědí poskytovatelů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež o 11 procentních bodů. 

Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 47 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 13 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 34 % respondentů. Podíl negativních odpovědí oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb se snížil o 8 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 180 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že jedna polovina poskytovatelů nízkoprahových 

zařízení pro děti a mládež nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z 

hlediska náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 42 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 13 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 29 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 8 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež je  

o 7 procentních bodů vyšší v porovnání s výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. 

Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 7 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 50 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 29 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

nízkoprahových zařízení pro děti a mládež je shodný s celkovými výsledky dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb. 
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Považujete stávající typologi i (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 181 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů nízkoprahových zařízení pro 

děti a mládež nepovažuje náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze 

strany organizací poskytujících sociální služby za vyhovující. Necelá třetina respondentů 

považuje současný stav za vyhovující. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 29 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo 18 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 11 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 13 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 

oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb vzrostl o 2 procentní body. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je o 7 procentních bodů nižší.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 58 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 18 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 40 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

nízkoprahových zařízení pro děti a mládež vzrostl o 5 procentních bodů v porovnání s celkovými 

výsledky za všechny typy služeb.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 182 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že více než polovina poskytovatelů nízkoprahových 

zařízení pro děti a mládež nepovažuje stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti 

na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze 

strany organizací poskytujících sociální služby za vyhovující. Třetina respondentů je 

přesvědčena o opaku. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 34 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

10 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 24 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 13 % 

respondentů. Pozorujeme zde nárůst podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů 

nízkoprahových zařízení pro děti a mládež oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb, a to o 3 procentní body. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, je o 5 procentních bodů vyšší. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 53 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 32 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

nízkoprahových zařízení pro děti a mládež klesl o 8 procentních bodů v porovnání s celkovými 

výsledky za všechny typy služeb.  
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Stránka | 229 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 183 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se více než polovina respondentů domnívá, že 

typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů ve struktuře sociálních služeb. Více než 

třetina dotazovaných si nemyslí, že by navrhovaná typologie byla vyhovující z hlediska 

orientace klientů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 53 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 16 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 37 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 10 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil  

o 12 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit podíl respondentů o 8 procentních bodů 

nižší. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 37 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 13 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 24 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za nízkoprahových zařízení pro děti a mládež 

významný rozdíl, a to nárůstu záporných odpovědí o 20 procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 184 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se více než jedna polovina respondentů domnívá, 

že navrhovaná typologie je vyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, města a 

obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. Jedna třetina respondentů 

zastává opačný názor. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 53 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 16 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 37 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 13 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež je  

o 9 procentních bodů nižší v porovnání s výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. 

Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 8 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 34 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 26 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

nízkoprahových zařízení pro děti a mládež je o 17 procentních bodů vyšší v porovnání s celkovými 

výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu  potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 185 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že téměř jedna třetina respondentů se domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních 

údajů a informací o poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby, přibližně stejný 

podíl respondentů je přesvědčen o opaku. Poměrně vysoký podíl respondentů nedokáže 

problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 32 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

5 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 27 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 34 % 

respondentů. Pozorujeme zde pokles podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů 

nízkoprahových zařízení pro děti a mládež oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb, a to o 24 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit je přibližně stejný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 34 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 26 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

nízkoprahových zařízení pro děti a mládež vzrostl o 20 procentních bodů v porovnání s celkovými 

výsledky za všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 186 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů nedokáže posoudit, zda 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických 

informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) 

ze strany organizací poskytujících sociální služby. Podíl kladných odpovědí na tuto problematiku 

mírně převyšuje podíl záporných odpovědí. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 34 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 26 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 37 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež je  

o 17 procentních bodů nižší než výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 3 procentní body. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 29 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 21 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů je o 

14 procentních bodů vyšší než celkové výsledky za všechny typy služeb. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro úč ely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 187 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že téměř třetina respondentů považuje navrhovanou typologii 

z hlediska náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci za méně náročnou. O paku je přesvědčena třetina 

dotazovaných a stejný podíl respondentů nedokázal danou problematiku posoudit. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 32 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 24 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 34 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil  

o 19 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 34 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 13 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 21 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb se výsledek zvýšil o 16 procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 188 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se většina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby. Důsledek navrhované typologie na proces registrace nedokáže 

posoudit více než čtvrtina respondentů, stejný podíl tvoři odpovědí záporné. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 42 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

16 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 26 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 29 % 

respondentů. Pozorujeme zde pokles podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů 

nízkoprahových zařízení pro děti a mládež oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb, a to o 13 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, je o 2 procentní body nižší. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 29 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 11 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 18 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

nízkoprahových zařízení pro děti a mládež je o 15 procentních bod vyšší v porovnání s celkovými 

výsledky za všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 189 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že většina respondentů považuje navrženou typologií sociálních 

služeb z hlediska náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby za nevyhovující. Více než jedna třetina nedokázala 

problematiku posoudit. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 29 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 24 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 34 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež je 

nižší než u výsledků dotazníkového šetření za všechny typy služeb, a to o 11 procentních bodů. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je přibližně stejný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 37 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 18 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 19 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

nízkoprahových zařízení pro děti a mládež je vyšší o 10 procentních bodů oproti celkovým výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 190 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů nedokáže posoudit, zda 

navrhovaná typologie sníží náročnost na nastavení a správu systému řízení standardů kvality 

poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Více než 

třetina považuje navrhovanou typologii z tohoto hlediska za vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 37 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 29 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 42 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil  

o 15 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit podíl respondentů o 15 procentních bodů 

vyšší. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 21 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 13 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 8 % respondentů. Podíl kladných odpovědí respondentů je shodný 

s celkovými výsledky dotazníkového šetření. 
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Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 191 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro naprostou většinu respondentů je změna typologie 

sociálních služeb srozumitelná. Opak tvrdí pouze necelá čtvrtina dotázaných poskytovatelů 

nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Je zřejmé, že typologie sociálních služeb pro 

poskytovatele nízkoprahových zařízení pro děti a mládež je srozumitelná. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 71 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 50 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit pouze 5 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež je  

o 14 procentních bodů nižší v porovnání s celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, je téměř shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 24 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 19 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 13 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních slu žeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 192 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že jedna polovina respondentů považuje za vhodné, aby byl  

v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby. Poměrně vysoký podíl poskytovatelů nízkoprahových 

zařízení pro děti a mládež nepovažuje zavedení tohoto standardu za vhodné. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 50 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 18 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 32 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 10 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež se 

snížil o 8 procentních bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, klesl o 10 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 16 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 24 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 18 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 193 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů nízkoprahových zařízení pro děti  

a mládež považuje za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb. O opaku je přesvědčena 

přibližně jedna třetina respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 47 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 26 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 16 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež je  

o 23 procentních bodů nižší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se zvýšil o 7 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 37 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 3 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 34 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je o 16 procentních 

bodů vyšší v porovnání s celkovými výsledky. 
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Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 194 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že většina poskytovatelů nízkoprahových zařízení pro děti a 

mládež nedokáže posoudit, zda je vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo 

vedení depozit základní činností při poskytování sociální služby. Jedna třetina respondentů 

zastává kladný názor na danou problematiku, o opaku je přesvědčena pětina poskytovatelů této 

sociální služby. 

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 34 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 13 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 21 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 45 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež je  

o 19 procentních bodů nižší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se zvýšil o 15 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 21 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 11 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 10 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se téměř shoduje 

s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 195 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkového šetření ukazuje, že většina poskytovatelů nízkoprahových zařízení pro děti  

a mládež nedokáže posoudit, jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii 

sociálních služeb by bylo nejvhodnější.  

Celkem 29 % poskytovatelů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež se domnívá, že nejvhodnější 

řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu 

sociální služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a 

hluchoslepé.  Podíl těchto odpovědí poskytovatelů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež je o 7 

procentních bodů vyšší v porovnání s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 

Celkově 47 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Oproti celkovým výsledkům podíl 

odpovědí klesl o 7 procentních bodů. 

Naopak 24 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového 

typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Oproti celkovým výsledkům se podíl odpovědí 

nezměnil. 
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S ohledem na výše  popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 196 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů nízkoprahových zařízení 

pro děti a mládež doporučuje navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést. Proti 

změně je pouze pětina respondentů.   

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 68 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 29 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 39 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 11 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež se 

snížil o 4 procentní body oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, klesl o 5 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 21 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 13 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je o 9 procentních 

bodů vyšší v porovnání s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 197 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů nízkoprahových zařízení pro děti  

a mládež doporučuje, aby navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 

2016, v případě přijetí změny typologie sociálních služeb. Naopak nejméně vhodný, dle 

respondentů, je rok 2019.  

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 34 % 

respondentů rok 2016. Následuje rok 2017, pro který hlasovalo 32 % respondentů a rok 2020 a 

později s celkem 21 % hlasů.  

Za nejméně vhodnou dobu pro 13 % respondentů je považován rok 2018 a rok 2019, pro který 

nehlasoval nikdo z respondentů. 

Preference poskytovatelů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež na dobu nabytí účinnosti, 

v případě přijetí změny typologie sociálních služeb, se výrazněji neodlišují. Pouze pro rok 2019 

nehlasoval nikdo z respondentů a podíl odpovědí preferující rok 2020 a později se zvýšil o 9 

procentních bodů. 
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 198 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že přibližně jedna třetina poskytovatelů nízkoprahových 

zařízení pro děti a mládež považuje rok 2017 za nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících 

služeb. Naopak nejméně vhodný, dle respondentů, je rok 2019.  

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 34 % respondentů rok 

2017. Následuje rok 2020 a později s celkem 24 % hlasů a rok 2018, pro který hlasovalo 21 % 

respondentů. 

Za nejméně vhodné stanovení lhůty je považován rok 2016 (16 % hlasů) a rok 2019 (5 % hlasů).  

Preference poskytovatelů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež na stanovení lhůty pro změnu 

již existujících služeb jsou přibližně stejné jako výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální 

služby. Nejvýraznější změnu představoval nárůst podílu respondentů, kteří hlasovali pro rok 2020 a 

později, o 7 procentních bodů. 
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7.6.8 Odborné sociální poradenství  

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 67 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 

sociální službu Odborné sociální poradenství. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 199 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů odborného sociálního 

poradenství si nemyslí, že je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena 

pouze čtvrtina poskytovatelů odborného sociálního poradenství, tj. že současná typologie není 

z tohoto hlediska zcela vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 27 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolila pouze  

2 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 7 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za odborné sociální poradenství rozdíl, a to pokles kladných odpovědi o 4 procentní body. 

Problematiku nedokázal posoudit přibližně shodný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 66 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 18 % 

respondenti a odpověď „spíše ne“ 48 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 3 procentní body. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 200 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že většina poskytovatelů odborného sociálního poradenství 

nevěří, že je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace veřejnosti 

(dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je 

přesvědčena necelá třetina poskytovatelů odborného sociálního poradenství, tj. že současná 

typologie není z tohoto hlediska vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 31 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolila pouze  

3 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 28 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 9 % 

respondentů. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se pozitivní odpovědi za 

odborné sociální poradenství výrazně neodlišují (pouze o 1 procentní bod více). Problematiku nebyl 

schopen posoudit přibližně stejný podíl respondentů.   

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 39 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí výrazně neliší.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nas tavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 201 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že téměř jedna polovina poskytovatelů odborného sociálního 

poradenství považuje současnou typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních 

službách za nevyhovující. O opaku je přesvědčena třetina dotázaných poskytovatelů odborného 

sociálního poradenství. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 32 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

5 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 27 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 21 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí zvýšil  

o 3 procentní bod. Podíl respondentů, kteří nedokázali danou problematiku posoudit, vzrostl o 6 

procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 47 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 16 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 31 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za odborné sociální poradenství významný rozdíl,  

a to pokles záporných odpovědí o 9 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 202 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že téměř jedna polovina poskytovatelů odborného 

sociálního poradenství nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a 

zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální 

služby. Jedna pětina respondentů nedokáže tuto problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 31 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

6 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za odborné sociální poradenství nárůst kladných odpovědi o 4 procentní body. 

Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 49 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 28 % respondentů. Porovnání výsledků dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb s výsledky poskytovatelů odborného sociálního poradenství nezobrazuje 

významný rozdíl. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 203 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů odborného 

sociálního poradenství nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby 

pro účely orgánů veřejné moci. Třetina respondentů je přesvědčena o opaku. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 34 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

9 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 12 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb narostl 

podíl kladných odpovědí poskytovatelů odborného sociálního poradenství o 5 procentních bodů. 

Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 54 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 34 % respondentů. Podíl negativních odpovědí oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb se snížil pouze o 1 procentní bod. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 204 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že většina poskytovatelů odborného sociálního 

poradenství považuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Dvě pětiny 

respondentů považují současný stav z tohoto hlediska za nevyhovující. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 46 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 12 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 34 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 14 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů odborného sociálního poradenství je o 11 

procentních bodů vyšší v porovnání s výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, zůstal téměř stejný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 16 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 24 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

odborného sociálního poradenství je o 10 procentních bodů nižší v porovnání s celkovými výsledky 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 205 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že jedna polovina poskytovatelů odborného sociálního 

poradenství nepovažuje náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze 

strany organizací poskytujících sociální služby za vyhovující. Téměř jedna třetina považuje 

současný stav z tohoto hlediska za vyhovující. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 32 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo 11 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 21 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 18 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů odborného sociálního poradenství oproti 

výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb vzrostl o 5 procentních bodů. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je přibližně stejný.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 50 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 19 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 31 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

odborného sociálního poradenství klesl o 3 procentní body v porovnání s celkovými výsledky za 

všechny typy služeb.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 206 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů odborného sociálního 

poradenství nepovažuje stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na nastavení a 

správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby za vyhovující. Zhruba dvě pětiny respondentů považují současný 

stav z tohoto hlediska za vyhovující. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 41 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 10 % 

respondentů. Pozorujeme zde pokles podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů 

odborného sociálního poradenství oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy 

služeb, a to o 10 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je 

přibližně stejný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 49 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 16 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 33 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

odborného sociálního poradenství klesl o 12 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za 

všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 207 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se více než polovina respondentů domnívá, že 

typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů ve struktuře sociálních služeb. Téměř jedna 

třetina dotazovaných si nemyslí, že by navrhovaná typologie byla vyhovující z hlediska 

orientace klientů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 58 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 16 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 42 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 12 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil  

o 7 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit podíl respondentů o 6 procentních bodů 

nižší. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 30 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 25 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za odborné sociální poradenství rozdíl, a to zvýšení 

záporných odpovědí o 13 procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 208 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se více než polovina respondentů domnívá, že 

navrhovaná typologie je vyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, 

případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. Přibližně jedna třetina respondentů je 

přesvědčena o opaku.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 55 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 45 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 15 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů odborného sociálního poradenství je o 7 

procentních bodů nižší v porovnání s výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 6 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 30 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 3 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 27 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

odborného sociálního poradenství je o 13 procentních bodů vyšší v porovnání s celkovými výsledky 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 209 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že většina respondentů nedokáže posoudit, zda navrhovaná 

typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních 

údajů a informací o poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby. Poměrně velká 

část respondentů má na danou problematiku kladný názor. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 37 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

12 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 43 % 

respondentů. Pozorujeme zde pokles podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů 

odborného sociálního poradenství oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy 

služeb, a to o 19 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se 

zvýšil o 13 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 15 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

odborného sociálního poradenství vzrostl o 6 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za 

všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů,  výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 210 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů nedokáže posoudit, zda 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických 

informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) 

ze strany organizací poskytujících sociální služby. Přibližně jedna třetina respondentů zastává 

kladný názor na danou problematiku.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 34 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 9 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 40 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů odborného sociálního poradenství je o 17 

procentních bodů nižší než výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 6 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 26 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů je o 

11 procentních bodů vyšší v porovnání s výsledky za všechny typy služeb. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 211 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že jedna třetina respondentů považuje navrhovanou typologii 

z hlediska náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci za méně náročnou. Poměrně velká část 

respondentů nedokáže tuto problematiku posoudit. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 33 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 9 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 24 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 42 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil  

o 18 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit o 11 procentních bodů vyšší podíl 

poskytovatelů odborného sociálního poradenství. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 18 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb se výsledek zvýšil, a to o 7 procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 212 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů nedokáže posoudit, zda 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby. Kladně odpověděla více jak třetina respondentů, 

záporně jedna čtvrtina. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 36 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

15 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 21 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 39 % 

respondentů. Pozorujeme zde poměrně dramatický pokles podílu kladně zodpovězených odpovědí 

poskytovatelů odborného sociálního poradenství oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření 

za všechny typy služeb, a to o 19 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, je o 8 procentních bodů vyšší. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 15 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

poskytovatelů odborného sociálního poradenství je o 11 procentních bodů vyšší v porovnání 

s celkovými výsledky za všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 213 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že více než jedna třetina nepovažuje navrženou typologii 

sociálních služeb z hlediska zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby za méně náročnou. Většina respondentů nedokáže 

problematiku posoudit. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 22 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 9 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 13 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 42 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů odborného sociálního poradenství je nižší o 18 

procentních bodů než u výsledků dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, 

kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 9 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 36 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 21 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

odborného sociálního poradenství je o 9 procentních bodů vyšší než celkové výsledky dotazníkového 

šetření za všechny typy služeb. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 214 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů nedokáže posoudit, zda 

navrhovaná typologie sníží náročnost na nastavení a správu systému řízení standardů kvality 

poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Kladně na 

tuto problematiku odpověděla přibližně jedna třetina respondentů, o opaku je přesvědčená 

čtvrtina poskytovatelů odborného sociálního poradenství. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 34 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

9 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 40 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil  

o 18 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit podíl respondentů o 13 procentních bodů 

vyšší. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 26 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 18 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb se podíl negativních odpovědí zvýšil o 5 procentních bodů oproti 

celkovým výsledkům.  
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Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 215 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro naprostou většinu respondentů je změna typologie 

sociálních služeb srozumitelná. Opak tvrdí necelá čtvrtina dotázaných poskytovatelů odborného 

sociálního poradenství. Je zřejmé, že typologie sociálních služeb pro poskytovatele odborného 

sociálního poradenství je srozumitelná. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 73 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 52 % respondentů. Problematiku nedokázala posoudit 3 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů odborného sociálního poradenství je o 12 

procentních bodů nižší v porovnání s celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, je téměř shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 24 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 18 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 13 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  

 

 

 

 

ano; 14; 21% 

spíše ano; 35; 52% 

nedokáži posoudit; 
2; 3% 

spíše ne; 12; 18% 

ne; 4; 
6% 



 

 
Stránka | 262 

Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 216 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů považuje za vhodné, aby byl v 

souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby. Jedna pětina poskytovatelů odborného sociálního 

poradenství nedokázala problematiku posoudit. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 54 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 34 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 19 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů odborného sociálního poradenství se snížil  

o 4 procentní body oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, je téměř shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 27 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 19 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 5 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních  služeb? 

Graf 217 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů odborného sociálního poradenství 

považuje za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden 

personální standard pro všechny druhy sociálních služeb. O opaku je přesvědčena zhruba jedna 

čtvrtina respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 61 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 28 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 11 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů odborného sociálního poradenství je o 9 

procentních bodů nižší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se zvýšil o 2 procentní body. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 28 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 22 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je o 7 procentních 

bodů vyšší v porovnání s celkovými výsledky. 
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Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 218 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkového šetření ukazuje, že většina poskytovatelů odborného sociálního poradenství 

nedokáže posoudit, zda je vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby. Přes dvě pětiny respondentů mají 

kladný názor na tento návrh, o opaku je přesvědčeno pouze malé procento respondentů.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 42 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 27 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 45 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů odborného sociálního poradenství je o 11 

procentních bodů nižší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se zvýšil o 15 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 13 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 3 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se přibližně shoduje 

s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociá lních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 219 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkového šetření ukazuje, že více než polovina poskytovatelů odborného sociálního 

poradenství nedokáže posoudit, jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii 

sociálních služeb by bylo nejvhodnější.  

Celkem 28 % poskytovatelů odborného sociálního poradenství se domnívá, že nejvhodnější řešení 

pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu 

sociální služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a 

hluchoslepé.  Podíl těchto odpovědí poskytovatelů odborného sociálního poradenství je o 6 

procentních bodů vyšší v porovnání s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 

Celkově 52 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Oproti celkovým výsledkům podíl 

odpovědí klesl o 2 procentní body. 

Naopak 20 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového 

typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Tento názor je u poskytovatelů odborného 

sociálního poradenství zastoupený méně, než ukazují výsledky celkového šetření. Podíl odpovědí je 

nižší o 4 procentní body. 
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S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 220 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů odborného sociálního 

poradenství doporučuje navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést. Proti změně je 

zhruba desetina respondentů. 

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 72 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 24 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 48 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 15 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů odborného sociálního poradenství se nezměnil 

oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se výrazně 

neliší od celkových výsledků. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 13 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 7 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se téměř shoduje 

s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb, je pouze o 1 procentní bod vyšší. 
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 221 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů odborného sociálního poradenství 

doporučuje, aby navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 2017, 

v případě přijetí změny typologie sociálních služeb. Naopak nejméně vhodný, dle respondentů, 

je rok 2019.  

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 37 % 

respondentů rok 2017. Následuje rok 2016, pro který hlasovalo 34 % respondentů a rok 2018 s 

celkem 14 % hlasů.  

Za nejméně vhodnou dobu pro 13 % respondentů je považován rok 2020 a později, následuje rok 

2019, pro který hlasovala pouze 2 % respondentů. 

Preference poskytovatelů odborného sociálního poradenství na dobu nabytí účinnosti, v případě 

přijetí změny typologie sociálních služeb, se výrazně neliší od celkových výsledků dotazníkového 

šetření. 
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 222 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že jedna třetina poskytovatelů odborného sociálního 

poradenství považuje rok 2017 za nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb. Naopak 

nejméně vhodný, dle respondentů, je rok 2019.  

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 33 % respondentů rok 

2017. Následuje rok 2018, pro který hlasovalo 24 % respondentů a rok 2020 a později s celkem 16 % 

hlasů. 

Za nejméně vhodné stanovení lhůty je považován rok 2016 (15 % hlasů) a rok 2019 (12 % hlasů).  

Preference poskytovatelů odborného sociálního poradenství na stanovení lhůty pro změnu již 

existujících služeb se téměř shodují s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 
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7.6.9 Osobní asistence  

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 51 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 

sociální službu osobní asistence. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 223 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů osobní asistence se 

domnívá, že současná typologie sociálních služeb není vyhovující z hlediska orientace klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena pouze pětina 

respondentů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 22 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 14 % respondentů. Problematiku nedokázala posoudit 4 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za osobní asistence rozdíl, a to pokles v případě kladné odpovědi o 9 procentních bodů. 

Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je přibližně shodný se souhrnnými 

výsledky.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 74 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 53 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 11 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 224 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že čtvrtina poskytovatelů osobní asistence věří, že je současná 

typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, města a 

obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku jsou přesvědčeny dvě 

třetiny poskytovatelů osobní asistence, tj. že současná typologie není z tohoto hlediska 

vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 23 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolila pouze  

2 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 21 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 10 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za osobní asistence pokles v případě kladné odpovědi o 7 procentních bodů. Problematiku 

nedokázal posoudit téměř shodný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 67 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 47 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 8 procentních bodů.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 225 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že více než polovina poskytovatelů osobní asistence nepovažuje 

současnou typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní evidence  

a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních službách za vyhovující.  

O opaku je přesvědčena necelá pětina respondentů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 18 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolila pouze  

4 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 14 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 23 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil  

o 11 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit o 8 procentních bodů vyšší podíl 

respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 59 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 39 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje za osobní asistence nárůst záporných odpovědí o 3 

procentní body. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovují cí z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 226 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů osobní 

asistence nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na 

pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k 

jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální služby. Čtvrtina 

respondentů nedokáže tuto problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

6 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 14 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 23 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za osobní asistence rozdíl v podílu kladných odpovědí, který klesl o 7 procentních bodů. 

Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 57 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 37 % respondentů. Porovnání výsledků dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb s výsledky poskytovatelů osobní asistence zobrazuje zvýšení negativních 

odpovědí o 6 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovujíc í z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 227 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů osobní 

asistence nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na 

externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci. Čtvrtina respondentů je přesvědčena o opaku. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 24 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 16 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 22 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb klesl podíl 

kladných odpovědí poskytovatelů osobní asistence o 5 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, vzrostl o 6 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 54 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 25 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 29 % respondentů. Podíl negativních odpovědí oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb se téměř nezměnil. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 228 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že většina poskytovatelů osobní asistence nepovažuje 

stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti registrace sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Necelá třetina respondentů považuje 

stav za vyhovující. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 31 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo  

10 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 21 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů osobní asistence je zhruba stejný jako výsledky 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, se zvýšil o 5 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 49 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 29 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

osobní asistence je téměř shodný s celkovými výsledky dotazníkového šetření za všechny typy 

služeb. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 229 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů osobní 

asistence nepovažuje náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby za vyhovující. Jedna čtvrtina respondentů nedokáže 

tuto problematiku posoudit. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 22 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volila pouze  

4 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 18 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 25 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů osobní asistence oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb klesl o 5 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit je přibližně stejný.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 53 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 33 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

osobní asistence je shodný s celkovými výsledky za všechny typy služeb.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 230 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů osobní asistence 

nepovažuje stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na nastavení a správu 

systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby za vyhovující. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 28 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

10 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 18 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 10 % 

respondentů. Pozorujeme zde pokles podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů osobní 

asistence oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, a to o 3 

procentní body. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit je téměř shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 62 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 27 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 35 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

osobní asistence je přibližně stejný v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 231 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se vysoký podíl respondentů domnívá, že 

typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů ve struktuře sociálních služeb. Zhruba jedna 

pětina dotazovaných si nemyslí, že by navrhovaná typologie byla vyhovující z hlediska orientace 

klientů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 62 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 39 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 16 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil  

o 3 procentní body. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 22 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 4 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 18 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za osobní asistence rozdíl, a to nárůst záporných 

odpovědí o 5 procentních bodů. 

  

ano; 12; 23% 

spíše ano; 20; 39% 

nedokáži posoudit; 
8; 16% 

spíše ne; 9; 18% 

ne; 2; 4% 



 

 
Stránka | 278 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoř i apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 232 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se více než jedna polovina respondentů domnívá, 

že navrhovaná typologie je vyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, města a 

obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. Téměř jedna pětina zastává 

opačný názor.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 55 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 22 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 27 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů osobní asistence se snížil o 7 procentních bodů 

oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se o 6 procentních bodů zvýšil. 

Záporně na otázku zodpovědělo celkem 18 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 2 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 16 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

osobní asistence je téměř shodný s celkovými výsledky dotazníkového šetření za všechny typy 

služeb. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovanýc h 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 233 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se většina respondentů domnívá, že navrhovaná typologie 

sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů  

a informací o poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby. Poměrně velká 

část respondentů nedokázala problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 43 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

23 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 37 % 

respondentů. Pozorujeme zde pokles podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů osobní 

asistence oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, a to o 13 

procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je vyšší o 7 

procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 2 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 18 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

osobní asistence vzrostl o 6 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů  

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 234 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že téměř dvě pětiny respondentů se domnívají, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických 

informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) 

ze strany organizací poskytujících sociální služby. Většina respondentů nedokáže danou 

problematiku posoudit. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 37 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 18 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 19 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 45 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů osobní asistence je o 14 procentních bodů nižší 

než výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se zvýšil o 11 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 18 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 4 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 14 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů je o 

3 procentní body vyšší než celkové výsledky za všechny typy služeb. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních s lužeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 235 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že většina respondentů považuje navrhovanou typologii z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby 

pro účely orgánů veřejné moci za méně náročnou. O paku je přesvědčeno pouze malé procento 

respondentů. Třetina dotazovaných nedokáže danou problematiku posoudit.   

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 43 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 12 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 33 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil  

o 8 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 24 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 16 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb se podíl záporných odpovědí zvýšil o 6 procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 236 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se většina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby. Důsledek navrhované typologie na proces registrace nedokáže 

posoudit přes jednu třetinu respondentů. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 53 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

18 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 35 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 35 % 

respondentů. Pozorujeme zde pokles podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů osobní 

asistence oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, a to o 2 

procentní body. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je o 4 procentní body 

vyšší. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 12 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 4 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 8 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

osobní asistence je přibližně shodný s celkovými výsledky za všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 237 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že jedna třetina respondentů se domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb sníží náročnost na zajištění financování poskytování sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Více než dvě pětiny respondentů 

nedokázaly problematiku posoudit. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 33 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 23 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 41 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů osobní asistence je nižší než u výsledků 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb, a to o 7 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 8 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 26 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 16 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

osobní asistence je téměř shodný v porovnání s celkovými výsledky dotazníkového šetření za všechny 

typy služeb. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 238 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se většina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie sníží náročnost na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. O opaku je přesvědčena 

více jak pětina dotázaných. Jedna třetina nedokáže tuto problematiku posoudit. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 45 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 14 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 33 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil  

o 7 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali danou problematiku posoudit, vzrostl o 6 

procentních bodů.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 22 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 12 % respondentů. Podíl záporných odpovědí za osobní asistence 

je přibližně shodný s celkovými výsledky.  
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Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 239 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro naprostou většinu respondentů je změna typologie 

sociálních služeb srozumitelná. Opak tvrdí pouze jedna desetina dotázaných poskytovatelů 

osobní asistence. Je zřejmé, že typologie sociálních služeb pro poskytovatele osobní asistence 

je srozumitelná. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 82 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 27 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 55 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit pouze 8 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů osobní asistence je přibližně shodný 

s celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je také téměř 

shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 10 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ne“ 10 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se snížil pouze o 1 

procentní bod oproti celkovým výsledkům.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 240 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů považuje za vhodné, aby byl  

v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby. Poměrně vysoký podíl poskytovatelů osobní asistence 

nedokáže problematiku posoudit.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 53 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 12 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 41 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 23 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů osobní asistence se snížil o 5 procentních bodů 

oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je přibližně 

shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 24 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 16 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb nevykazuje výsledek za osobní asistence významný rozdíl. 
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 241 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů osobní asistence považuje za 

vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden personální standard 

pro všechny druhy sociálních služeb. O opaku je přesvědčena jedna čtvrtina respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 56 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 35 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů osobní asistence je o 14 procentních bodů nižší 

oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 

11 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 24 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 4 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se téměř shoduje 

s celkovými výsledky. 
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Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 242 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že jedna třetina poskytovatelů osobní asistence považuje za 

vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit základní činností při 

poskytování sociální služby. Více než jedna polovina respondentů nedokáže tuto problematiku 

posoudit.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 33 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 23 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 55 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů osobní asistence je o 20 procentních bodů nižší 

oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 

25 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 12 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 4 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je o 5 procentních 

bodů nižší v porovnání s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 243 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že více než polovina poskytovatelů osobní asistence nedokáže 

posoudit, jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb by 

bylo nejvhodnější.  

Celkem 27 % poskytovatelů osobní asistence se domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí 

tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální 

služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé. 

Podíl těchto odpovědí poskytovatelů osobní asistence je přibližně shodný jako výsledky 

dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 

Celkově 57 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Oproti celkovým výsledkům podíl 

odpovědí vzrostl o 3 procentní body. 

Naopak 16 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového 

typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Tento názor je u poskytovatelů osobní 

asistence stacionářů zastoupený méně, než ukazují výsledky celkového šetření. Podíl odpovědí je 

nižší o 8 procentních bodů. 

 

 

  

vytvoření nového 
typu sociální služby 

– Tlumočení a 
zprostředkování 
komunikace pro 

osoby se sluchovým 
postižením a 

hluchoslepé; 14; 
27% 

zahrnutí 
tlumočnických 

služeb do nového 
typu: Kontaktní a 
aktivizační služba 

sociální prevence; 8; 
16% 

nedokáži posoudit; 
29; 57% 



 

 
Stránka | 290 

S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 244 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů osobní asistence doporučuje 

navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést. Proti změně je pouze malé procento 

respondentů, jedna desetina respondentů nedokáže danou problematiku posoudit.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 74 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 29 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 45 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 10 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů osobní asistence se zvýšil o 2 procentní body 

oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, klesl o 6 

procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 16 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 2 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 14 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je vyšší o 4 

procentní body v porovnání s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 245 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů osobní asistence doporučuje, aby 

navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 2017 nebo v roce 2016, 

v případě přijetí změny typologie sociálních služeb. Naopak nejméně vhodný, dle respondentů, 

je rok 2019.  

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 35 % 

respondentů rok 2017 a 2016, pro který hlasovalo taktéž 35 % respondentů. Následuje rok 2018 

s celkem 20 % hlasů.  

Za nejméně vhodnou dobu pro 10 % respondentů je považován rok 2020 a později a rok 2019, pro 

který nehlasoval nikdo z respondentů. 

Preference poskytovatelů osobní asistence na dobu nabytí účinnosti, v případě přijetí změny 

typologie sociálních služeb, se výrazněji neodlišují. Pouze podíl respondentů, preferující rok 2018, 

vzrostl o 6 procentních bodů.  
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 246 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že téměř jedna třetina poskytovatelů osobní asistence 

považuje rok 2018 za nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb. Naopak nejméně 

vhodný, dle respondentů, je rok 2020 a později.  

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 31 % respondentů rok 

2018. Následuje rok 2017, pro který hlasovalo 23 % respondentů. Rok 2016 dostal 16 % hlasů, stejně 

jako rok 2019. 

Za nejméně vhodné stanovení lhůty je považován rok 2020 a později (14 % hlasů). 

Preference poskytovatelů osobní asistence na stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb se 

téměř neodlišují. Výraznější změnu pozorujeme pouze u podílu odpovědí, preferujících rok 2017, 

který se zvýšil o 7 procentních bodů. 
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7.6.10 Podpora samostatného bydlení  

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 20 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 

sociální službu podpora samostatného bydlení. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců  o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 247 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů podpory samostatného 

bydlení si nemyslí, že je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace 

klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena pouhá pětina 

poskytovatelů podpory samostatného bydlení, tj. že současná typologie není z tohoto hlediska 

vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 10 % respondentů. Všichni respondenti dokázali danou 

problematiku posoudit.  Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb 

vykazuje výsledek za podporu samostatného bydlení rozdíl, a to pokles podílu kladných odpovědí o 

11 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit podíl respondentů o 6 procentních bodů 

nižší. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 80 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 30 % 

respondenti a odpověď „spíše ne“ 50 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 17 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 248 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že pouze pětina poskytovatelů podpory samostatného bydlení 

věří, že je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace veřejnosti 

(dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku 

jsou přesvědčeny tři čtvrtiny poskytovatelů podpory samostatného bydlení, tj. že současná 

typologie není z tohoto hlediska vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

5 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 15 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 5 % 

respondentů. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření je podíl pozitivních 

odpovědí za podporu samostatného bydlení o 10 procentních bodů nižší. Podíl respondentů, kteří 

nebyli schopni danou problematiku posoudit, klesl o 6 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 75 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 45 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 30 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 16 procentních bodů.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 249 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že naprostá většina poskytovatelů podpory samostatného bydlení 

nepovažuje současnou typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní 

evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních službách za 

vyhovující. O opaku je přesvědčena necelá pětina respondentů, stejný podíl respondentů 

nedokáže problematiku posoudit. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 15 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

5 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 10 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 15 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil o 

14 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit shodný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 70 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 50 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za podporu samostatného bydlení významný rozdíl, 

a to v případě nárůstu záporných odpovědí o 14 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (př iřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 250 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že necelé dvě třetiny poskytovatelů podpory 

samostatného bydlení nepovažují stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a 

zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální 

služby. Čtvrtina respondentů nedokáže tuto problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 10 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

5 % respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 5 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

25 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb 

vykazuje výsledek za podporu samostatného bydlení významný rozdíl v počtu kladných odpovědí, 

který poklesl o 17 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl 

respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 65 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 40 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 25 % respondentů. Porovnání výsledků dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb s výsledky poskytovatelů podpory samostatného bydlení zobrazuje zvýšení 

negativních odpovědí o 14 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 251 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že tři čtvrtiny poskytovatelů podpory samostatného 

bydlení nepovažují stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na 

externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci. Jedna pětina respondentů nedokáže problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 5 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil nikdo 

z respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 5 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

20 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb poklesl 

podíl kladných odpovědí poskytovatelů podpory samostatného bydlení o 24 procentních bodů. 

Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 75 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 40 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 35 % respondentů. Podíl negativních odpovědí oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb se zvýšil o 20 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociá lních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 252 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že tři čtvrtiny poskytovatelů podpory samostatného 

bydlení nepovažují stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Pouze malá část 

respondentů považuje současný stav za vyhovující. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 15 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo  

10 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 5 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 10 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů podpory samostatného bydlení je o 20 

procentních bodů nižší v porovnání s výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížilo 5 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 75 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 35 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 40 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

podpory samostatného bydlení je o 25 procentních bodu vyšší v porovnání s celkovými výsledky 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 253 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů podpory 

samostatného bydlení nepovažuje náročnost na zajištění financování poskytování sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby za vyhovující. Jedna pětina nedokáže 

danou problematiku z tohoto hlediska posoudit. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 5 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ano“ 5 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů podpory samostatného bydlení oproti 

výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb klesl o 22 procentních bodů. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je shodný.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 75 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 35 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 40 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

podpory samostatného bydlení vzrostl o 22 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za 

všechny typy služeb.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 254 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů podpory 

samostatného bydlení nepovažuje stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby za vyhovující.  Pouhá desetina dotázaných je 

přesvědčena o opaku. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 10 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

5 % respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 5 % respondentů. Pozorujeme zde poměrně 

dramatický pokles podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů podpory samostatného 

bydlení oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, a to o 21 

procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit je o 8 procentních 

bodů nižší (0 %). 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 90 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 60 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 30 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

podpory samostatného bydlení vzrostl o 29 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za 

všechny typy služeb.  
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Stránka | 301 

Domníváte se, že navrhovaná typologie soc iálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 255 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se více než jedna polovina respondentů domnívá, 

že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů ve struktuře sociálních 

služeb. Necelá třetina dotazovaných si nemyslí, že by navrhovaná typologie byla vyhovující 

z hlediska orientace klientů.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 30 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 30 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

10 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí 

snížil  

o 5 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit podíl respondentů o 8 procentních bodů 

nižší. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 30 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 25 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za podpory samostatného bydlení rozdíl, a to 

nárůst záporných odpovědí o 13 procentních bodů. 
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Stránka | 302 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 256 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se více než polovina respondentů domnívá, že 

navrhovaná typologie zlepší orientaci veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři 

apod.) ve struktuře sociálních služeb. Necelá třetina považuje navrhovanou typologii z tohoto 

hlediska za nevyhovující. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 55 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 35 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 15 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů podpory samostatného bydlení je o 7 

procentních bodů nižší než vykazují výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 6 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 30 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

podpory samostatného bydlení je o 13 procentních bodů vyšší v porovnání s výsledky dotazníkového 

šetření za všechny typy služeb. 
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Stránka | 303 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 257 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se většina respondentů domnívá, že navrhovaná typologie 

sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů  

a informací o poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby. Poměrně velká 

část respondentů nedokázala problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 60 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

25 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 35 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 30 % 

respondentů. Pozorujeme zde nárůst podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů podpory 

samostatného bydlení oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, a to 

o 4 procentní body. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit je shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 10 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 5 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

poskytovatelů podpory samostatného bydlení klesl o 4 procentní body v porovnání s celkovými 

výsledky za všechny typy služeb.  
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Stránka | 304 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 258 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se jedna polovina respondentů domnívá, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických 

informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) 

ze strany organizací poskytujících sociální služby. Téměř třetina respondentů nedokáže danou 

problematiku posoudit. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 50 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 30 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 30 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů podpory samostatného bydlení je přibližně 

stejný jako výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 4 procentní body. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 10 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

poskytovatelů je přibližně stejný jako celkové výsledky za všechny typy služeb. 
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Stránka | 305 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 259 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že více jak jedna třetina respondentů považuje navrhovanou 

typologii z hlediska náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací 

poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci za méně náročnou. O paku je 

přesvědčen téměř stejný podíl dotázaných poskytovatelů podpory samostatného bydlení. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 35 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 35 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil  

o 16 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 30 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 15 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového 

šetření za všechny typy sociálních služeb se výsledek za podporu samostatného bydlení zvýšil o 12 

procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 260 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se jedna polovina respondentů domnívá, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby. Důsledek navrhované typologie na proces registrace 

nedokáže posoudit téměř jedna pětina respondentů. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 50 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

25 % respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo 

posoudit 20 % respondentů. Pozorujeme zde pokles podílu kladně zodpovězených odpovědí 

poskytovatelů podpory samostatného bydlení oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb, a to o 5 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, je o 11 procentních bodů nižší. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 30 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 15 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

poskytovatelů podpory samostatného bydlení je o 16 procentních bodů vyšší v porovnání s celkovými 

výsledky za všechny typy služeb.  
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Stránka | 307 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 261 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že více jak jedna třetina respondentů se domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb sníží náročnost na zajištění financování poskytování sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Stejný podíl respondentů nedokáže 

problematiku posoudit. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 35 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 35 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů podpory samostatného bydlení je nižší o 5 

procentních bodů než u výsledků dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, 

kteří nedokázali problematiku posoudit, je téměř shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 30 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 10 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

podpory samostatného bydlení je téměř shodný (o 3 procentní body vyšší) s celkovými výsledky 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 262 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se jedna polovina respondentů domnívá, že 

navrhovaná typologie sníží náročnost na nastavení a správu systému řízení standardů kvality 

poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. O opaku je 

přesvědčena téměř jedna třetina dotázaných poskytovatelů tohoto typu sociálních služeb. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 50 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 25 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

20 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí 

snížil o 2 procentní body. Problematiku nedokázal posoudit podíl respondentů o 7 procentních bodů 

nižší. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 30 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 10 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za podporu samostatného bydlení rozdíl, a to 

nárůst záporných odpovědí o 9 procentních bodů. 
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Stránka | 309 

Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 263 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro naprostou většinu respondentů je změna typologie 

sociálních služeb srozumitelná. Opak tvrdí pouze necelá pětina dotázaných poskytovatelů 

podpory samostatného bydlení. Je zřejmé, že typologie sociálních služeb pro poskytovatele 

podpory samostatného bydlení je srozumitelná. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 80 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 35 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 45 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit pouze 5 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů podpory samostatného bydlení je přibližně 

shodný s celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je také 

téměř shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 15 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ne“ 15 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 4 

procentní body oproti celkovým výsledkům.  
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Stránka | 310 

Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 264 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že jedna polovina respondentů považuje za vhodné, aby byl  

v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby. Poměrně vysoký podíl poskytovatelů podpory 

samostatného bydlení zastává opačný názor. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 50 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 25 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 10 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů podpory samostatného bydlení se snížil o 8 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, klesl o 10 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 35 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 18 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  
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Stránka | 311 

Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 265 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů podpory samostatného 

bydlení považuje za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb. O opaku je přesvědčena více 

než jedna třetina respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 65 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 30 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 35 % respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů 

podpory samostatného bydlení je o 5 procentních bodů nižší oproti celkovým výsledkům. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 9 procentních bodů na nulovou 

hodnotu. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 35 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 25 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 14 

procentních bodů. 
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Stránka | 312 

Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 266 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že víc než jedna polovina poskytovatelů podpory samostatného 

bydlení považuje za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit 

základní činností při poskytování sociální služby. Čtvrtina respondentů nedokáže problematiku 

posoudit.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 55 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 35 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 25 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů podpory samostatného bydlení je pouze o 2 

procentní body vyšší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, se snížil o 5 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 15 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se téměř shoduje 

s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 267 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že více než polovina poskytovatelů podpory samostatného bydlení 

nedokáže posoudit, jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních 

služeb by bylo nejvhodnější.  

Celkem 15 % poskytovatelů podpory samostatného bydlení se domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí 

tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální 

služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé.  

Podíl těchto odpovědí poskytovatelů podpory samostatného bydlení je o 7 procentních bodů nižší 

v porovnání s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 

Celkově 60 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Oproti celkovým výsledkům podíl 

odpovědí vzrostl o 6 procentních bodů. 

Naopak 25 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového 

typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Tento názor je u poskytovatelů podpory 

samostatného bydlení zastoupený téměř stejným podílem odpovědí, jako v souhrnných výsledcích za 

všechny typy sociálních služeb. 

 

 

 

vytvoření nového 
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S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 268 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů podpory samostatného 

bydlení doporučuje navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést. Proti změně je 

pouze desetina respondentů, jedna pětina respondentů nedokáže danou problematiku posoudit.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 70 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 30 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů podpory samostatného bydlení se snížil pouze  

o 2 procentní body oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, vzrostl o 4 procentní body. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 10 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ne“ 10 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se téměř shoduje 

s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru  nabýt účinnosti?  

Graf 269 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že jedna polovina poskytovatelů podpory samostatného 

bydlení doporučuje, aby navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 

2016, v případě přijetí změny typologie sociálních služeb. Naopak nejméně vhodný, dle 

respondentů, je rok 2019.  

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 50 % 

respondentů rok 2016. Následuje rok 2017, pro který hlasovalo 30 % respondentů. Pro rok 2018 

hlasovalo 10 % dotazovaných a pro rok 2020 a později taktéž 10 % respondentů.  

Za nejméně vhodnou dobu je považován rok 2019, pro který nehlasoval nikdo z respondentů. 

Preference poskytovatelů podpory samostatného bydlení na dobu nabytí účinnosti, v případě přijetí 

změny typologie sociálních služeb, se odlišují. Nejvýraznější změnou je preference roku 2016, pro 

který hlasovalo o 15 procentních bodů více respondentů. Preference roku 2017 klesla o 6 

procentních bodů.  
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 270 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že dvě pětiny poskytovatelů podpory samostatného bydlení 

považují rok 2017 za nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb. Naopak nejméně 

vhodný, dle respondentů, je rok 2019.  

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 40 % poskytovatelů 

podpory samostatného bydlení rok 2017. Následuje rok 2018, pro který hlasovalo 30 % respondentů. 

Pro rok 2016 hlasovalo 15 % dotazovaných a pro rok 2020 a později taktéž 15 % respondentů. 

Za nejméně vhodnou dobu je považován rok 2019, pro který nehlasoval nikdo z respondentů. 

Preference poskytovatelů podpory samostatného bydlení na stanovení lhůty pro změnu již 

existujících služeb se odlišují od výsledků dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 

Nejvýraznější změna je preference roku 2017, pro který se zvýšil podíl hlasů o 10 procentních bodů. 

Pokles preference roku 2019 o 11 procentních bodů představuje 0 % hlasů.  
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7.6.11 Raná péče  

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 5 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují sociální 

službu raná péče. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 271 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že všichni poskytovatelé rané péče považují současnou 

typologii sociálních služeb z hlediska orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře 

sociálních služeb za nevyhovující. O opaku není přesvědčen žádný respondent. 

Na tuto otázku odpovědělo záporně celkem 100 % respondentů. Kladně neodpověděl žádný 

respondent. 

Oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření se v případě rané péče výsledky značně změnily, 

a to nárůstem podílu záporných odpovědí o 37 procentních bodů na 100% podíl záporných odpovědí. 

 

 

 

spíše ne; 5; 100% 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 272 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že všichni poskytovatelé rané péče věří, že je současná typologie 

sociálních služeb nevyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, 

případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku není přesvědčen žádný  

z poskytovatelů. 

Na tuto otázku odpovědělo záporně celkem 100 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 80 % respondentů. Žádný z respondentů neodpověděl kladně. 

Oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření se v případě rané péče výsledky značně změnily, 

a to nárůstem podílu záporných odpovědí o 41 procentních bodů na 100% podíl záporných odpovědí. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 273 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že většina poskytovatelů rané péče nepovažuje současnou 

typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování 

provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních službách za vyhovující. O opaku pak 

není přesvědčen ani jeden z respondentů, jedna pětina respondentů nedokáže problematiku 

posoudit. 

Na tuto otázku odpovědělo záporně celkem 80 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 40 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ také 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Kladně neodpověděl žádný z respondentů.  

Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl negativních odpovědí zvýšil o 24 

procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů (navýšení o 5 

procentních bodů). 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 274 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že velká většina poskytovatelů rané péče nepovažuje 

stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na pořízení a evidenci 

ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým 

sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální služby. Pětina respondentů 

nedokáže tuto problematiku posoudit. 

Otázka zodpovědělo záporně celkem 80 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo   

40 % respondentů a odpověď „spíše ne“ rovněž 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

20 % respondentů. Žádný z respondentů neodpověděl na tuto otázku kladně. 

Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za 

ranou péči významný rozdíl v počtu záporných odpovědí, který vzrostl o 29 procentních bodů. 

Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na  externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 275 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů rané péče nepovažuje 

stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na externí výkaznictví  

a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci. 

Pětina respondentů nedokáže problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena záporně celkem od 80 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 

40 % respondentů a odpověď „spíše ne“ rovněž 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

20 % respondentů. Kladně neodpověděl žádný respondent. 

Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb narostl podíl záporných 

odpovědí poskytovatelů rané péče o 25 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit 

přibližně stejný podíl respondentů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 276 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že všichni poskytovatelů rané péče nepovažují 

stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti registrace sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. 

Na otázku odpovědělo záporně celkem 100 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 80 % respondentů. Kladně neodpověděl žádný respondent.  

Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb narostl podíl záporných 

odpovědí poskytovatelů rané péče o 50 procentních bodů na 100 %. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 277 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že všichni poskytovatelé rané péče nepovažují 

náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby za vyhovující.  

Na otázku odpovědělo záporně celkem 100 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ volilo 

40 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 60 % respondentů. Kladně neodpověděl žádný respondent.  

Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb narostl podíl záporných 

odpovědí poskytovatelů rané péče o 47 procentních bodů na 100 %.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 278 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že všichni poskytovatelé rané péče nepovažují 

stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na nastavení a správu systému řízení 

standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby za vyhovující.   

Na otázku odpovědělo záporně celkem 100 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ volilo 

40 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 60 % respondentů. Kladně neodpověděl žádný respondent.  

Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb narostl podíl záporných 

odpovědí poskytovatelů rané péče o 39 procentních bodů, a to na 100 %.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 279 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se většina respondentů domnívá, že typologie 

sociálních služeb zlepší orientaci klientů ve struktuře sociálních služeb. Jedna pětina 

poskytovatelů rané péče má opačný názor. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 80 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 40 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření podíl kladných odpovědí narostl o 15 procentních bodů.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za ranou péči rozdíl, a to ve formě nárůstu 

záporných odpovědí o 3 procentní body. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 280 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se většina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie zlepší orientaci veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčená pětina poskytovatelů rané péče. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 80 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 40 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření podíl kladných odpovědí narostl o 18 procentních bodů.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za ranou péči rozdíl, a to ve formě nárůstu 

záporných odpovědí o 3 procentní body. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 281 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se většina respondentů domnívá, že navrhovaná typologie 

sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů  

a informací o poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby. Poměrně velká 

část, dvě pětiny poskytovatelů rané péče, nedokázala problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 60 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

20 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 40 % 

respondentů. Záporně otázku nezodpověděl žádný z respondentů. 

Lze pozorovat mírný nárůst podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů rané péče oproti 

celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, a to o 4 procentní body. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je o 10 procentních bodů vyšší než v případě 

celkových výsledků.  

 

  

ano; 1; 20% 

spíše ano; 2; 40% 

nedokáži posoudit; 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie  sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 282 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se dvě pětiny respondentů domnívají, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických 

informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) 

ze strany organizací poskytujících sociální služby. Shodný podíl respondentů nedokáže tuto 

problematiku posoudit. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo  

20 % respondentů a odpověď „spíše ano“ rovněž 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo 

posoudit 40 % respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů rané péče oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb klesl o 11 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 6 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů rané 

péče vzrostl o 5 procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 283 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že dvě pětiny respondentů se domnívá, že navrhovaná typologie 

sociálních služeb sníží náročnost na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací 

poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci. Stejný podíl respondentů nedokáže 

problematiku posoudit.   

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 40 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil  

o 11 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, vzrostl o 9 

procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb nevykazuje výsledek za ranou péči významný rozdíl (pokles záporných 

odpovědí o 2 procentní body).  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 284 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se všichni respondenti domnívají, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby.  

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 100 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

60 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Záporně neodpověděl žádný 

z respondentů. 

Oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření lze pozorovat nárůst počtu kladných odpovědí o 

45 procentních bodů, a to na výši 100 % v případě rané péče. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 285 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že názory na navrženou typologií sociálních služeb z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby jsou smíšené, přičemž dvě pětiny respondentů zastávají kladný 

názor a dvě pětiny respondentů nedokáží dopad návrhu na náročnost zajištění financování 

posoudit. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 40 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů rané péče je stejný jako výsledek 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, se zvýšil o 7 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů rané 

péče je nižší o 7 procentních bodů oproti celkovému výsledku dotazníkového šetření za všechny typy 

služeb. 
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nedokáži posoudit; 
2; 40% 

spíše ne; 1; 20% 



 

 
Stránka | 332 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 286 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se většina poskytovatelů rané péče domnívá, že 

navrhovaná typologie sníží náročnost na nastavení a správu systému řízení standardů kvality 

poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 80 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 80 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Záporně neodpověděl na tuto otázku žádný respondent. Oproti souhrnnému výsledku 

dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí zvýšil o 28 procentních bodů. Problematiku 

nedokázal posoudit o 7 procentních bodů nižší podíl respondentů. 

 

 

 

 

 

Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

spíše ano; 4; 80% 
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Graf 287 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro všechny poskytovatele rané péče je změna typologie 

sociálních služeb srozumitelná.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 100 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 40 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 60 % respondentů. Záporně neodpověděl žádný z respondentů. 

Podíl kladných odpovědí poskytovatelů rané péče je oproti celkovým výsledkům o 15 procentních 

bodů vyšší.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 288 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů považuje za vhodné, aby byl  

v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 60 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů rané péče se zvýšil pouze o 2 procentní body 

oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je pak 

stejný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se snížil o 2 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 289 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že většina respondentů nepovažuje za vhodné, aby byl v 

souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden personální standard pro všechny 

druhy sociálních služeb.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů rané 

péče se snížil o 30 procentních bodů oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo 60 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 60 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je o 39 procentních 

bodů vyšší oproti celkovým výsledkům. 
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Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 290 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že více než polovina poskytovatelů rané péče nedokáže posoudit, 

zda je vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit základní 

činností při poskytování sociální služby.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 0 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 60 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů rané péče je o 33 procentních bodů nižší oproti 

celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 30 

procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je téměř shodný 

s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 

. 
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 291 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že více jak polovina poskytovatelů rané péče nedokáže posoudit, 

jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb by bylo 

nejvhodnější.  

Celkem 20 % poskytovatelů rané péče se domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí tlumočnických 

služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální služby – Tlumočení  

a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé. Podíl těchto 

odpovědí poskytovatelů rané péče je o 2 procentní body nižší oproti výsledkům dotazníkového 

šetření za všechny sociální služby. 

Celkově 60 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Oproti celkovým výsledkům podíl 

odpovědí vzrostl o 6 procentních bodů. 

Naopak 20 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového 

typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Tento názor je u poskytovatelů rané péče 

zastoupený méně, než ukazují výsledky celkového šetření. Podíl odpovědí je nižší o 4 procentní 

body. 
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S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 292 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že všichni poskytovatelé rané péče doporučují navrhovanou 

změnu typologie sociálních služeb provést.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 100 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 40 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 60 % respondentů. Žádný z respondentů neodpověděl záporně. 

Podíl kladných odpovědí poskytovatelů rané péče je o 28 procentních bodů vyšší oproti celkovým 

výsledkům dotazníkového šetření za všechny sociální služby.  
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 293 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů rané péče doporučuje, aby 

navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 2017.  

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 80 % 

respondentů rok 2017. Následuje rok 2016, pro který hlasovalo 20 %.  

Preference poskytovatelů rané služby na rok nabytí účinnosti, v případě přijetí změny typologie 

sociálních služeb, se shoduje s celkovými výsledky.  
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 294 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů rané péče považuje rok 2018 za 

nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb.  

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 60 % respondentů rok 

2018. Následují roky 2016 a 2017, pro které hlasovalo shodně 20 % respondentů.  

O 33 procentních bodů vyšší podíl poskytovatelů rané služby preferuje rok 2018 před rokem 2017, 

který uvádějí jako nejvhodnější termín celkové výsledky. 
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7.6.12 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 48 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 

sociální službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

Považujete stávající  typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 295 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pouze malá část poskytovatelů sociálně aktivizačních 

služeb pro rodiny s dětmi věří, že je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena 

většina respondentů, tj. že současná typologie není z tohoto hlediska zcela vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 27 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolila pouze  

4 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 23 % respondentů. Problematiku nedokázala posoudit 2 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi rozdíl, a to pokles podílu kladných 

odpovědí o 4 procentní body. Problematiku nedokázal posoudit přibližně shodný podíl respondentů.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 71 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 17 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 54 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 8 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 296 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že pouze přibližně čtvrtina poskytovatelů sociálně aktivizačních 

služeb pro rodiny s dětmi věří, že je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních 

služeb. O opaku je přesvědčena více než polovina poskytovatelů této služby, tzn., že současná 

typologie není z tohoto hlediska vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 29 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

6 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 23 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 8 % 

respondentů. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se pozitivní odpovědi za 

sociálně aktivizační služby výrazně neodlišují (pouze o 1 procentní bod méně). Problematiku nebyl 

schopen posoudit přibližně stejný podíl respondentů.   

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 63 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 19 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 44 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 4 procentní body. 

 

 

 

ano; 3; 
6% 

spíše ano; 11; 23% 

nedokáži 
posoudit; 4; 

8% 

spíše ne; 21; 44% 

ne; 9; 19% 



 

 
Stránka | 343 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 297 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že více jak polovina poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb 

pro rodiny s dětmi nepovažuje současnou typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na 

vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních 

službách za vyhovující. O opaku je přesvědčena přibližně pětina respondentů.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 23 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolila pouze  

4 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 19 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 15 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil  

o 6 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 62 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 31 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 31 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového 

šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za sociálně aktivizační služby rozdíl, a 

to v případě nárůstu záporných odpovědí o 6 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 298 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů sociálně aktivizačních 

služeb pro rodiny s dětmi nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z 

hlediska náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů 

a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby.  

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 23 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

6 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 17 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 6 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za sociálně aktivizační služby nepatrný rozdíl v počtu kladných odpovědí, který poklesl o 4 

procentní body. Problematiku nedokázalo posoudit o 16 procentních bodů méně respondentů oproti 

celkovým výsledkům. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 71 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 27 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 44 % respondentů. Porovnání výsledků dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb s výsledky poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

vykazuje výrazný nárůst negativních odpovědí, a to o 20 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 299 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů sociálně 

aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za 

vyhovující z hlediska náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací 

poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci. Necelá pětina respondentů je 

přesvědčena o opaku. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 17 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolila  

4 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 13 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 10 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb výrazně 

poklesl podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně aktivizační služby, a to o 12 procentních 

bodů. Problematiku nedokázalo v případě sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi posoudit o 6 

procentních bodů nižší podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 73 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 25 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 48 % respondentů. Podíl negativních odpovědí se oproti 

výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb zvýšil o 18 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 300 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že více než jedna polovina poskytovatelů sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za 

vyhovující z hlediska náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících 

sociální služby. Více jak třetina respondentů považuje stav za vyhovující. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 37 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

10 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 27 % respondentů. Problematiku dokázali posoudit všichni 

respondenti. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně aktivizační služby je zhruba stejný jako 

u výsledků dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se snížil o 15 procentních bodů, a to na 0 %. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 63 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 17 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 46 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

sociálně aktivizačních služeb je o 13 procentních bodů vyšší v porovnání s celkovými výsledky 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 301 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů sociálně aktivizační 

služby pro rodiny s dětmi nepovažuje náročnost na zajištění financování poskytování sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby za vyhovující.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 16 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 8 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 11 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb klesl o 11 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, klesl o 9 procentních bodů 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 73 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 27 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 46 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi výrazně vzrost, a to o 20 procentních bodů 

v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy služeb. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 302 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi nepovažuje stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby za vyhovující.   

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 33 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 6 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se významně neliší od celkových výsledků dotazníkového 

šetření. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je rovněž přibližně stejný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 61 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 40 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi je shodný v porovnání s celkovými výsledky za 

všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 303 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že se většina poskytovatelů sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena třetina respondentů.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 54 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

12 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 42 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 13 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb je nižší  

v porovnání s celkovými výsledky dotazníkového šetření za veškeré služby, a to o 11 procentních 

bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 5 procentních bodů 

oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 33 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 27 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi vzrostl o 16 procentních bodů v porovnání 

s celkovými výsledky za všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 304 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření zobrazují, že více než polovina poskytovatelů sociálně 

aktivizační služby pro rodiny s dětmi věří, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší 

orientaci veřejnosti ve struktuře sociálních služeb. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 52 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

15 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 37 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 13 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů sociálně aktivizační služby se oproti 

výsledkům dotazníkového šetření za veškeré služby snížil, a to o 10 procentních bodů. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 8 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 35 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 29 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi vzrostl o 18 procentních bodů v porovnání 

s celkovými výsledky za všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 305 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se většina respondentů domnívá, že navrhovaná typologie 

sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů  

a informací o poskytovaných sociálních službách.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 46 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 23 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

35 % respondentů. Podíl kladných odpovědí je v případě sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s 

dětmi nižší v porovnání s celkovými výsledky, a to o 10 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 5 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 19 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 13 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 5 

procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky zjišťovanými za všechny sociální služby. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytu jících 

sociální služby?  

Graf 306 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se necelá polovina respondentů domnívá, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických 

informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) 

ze strany organizací poskytujících sociální služby. Poměrně značný podíl respondentů neuměl 

problematiku posoudit.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 44 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 19 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

40 % respondentů. Podíl kladných odpovědí je o 7 procentních bodů nižší než celkové výsledky. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 6 procentních bodů oproti 

souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 16 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 4 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 12 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 1 

procentní bod oproti souhrnným výsledkům. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci? 

Graf 307 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se přibližně třetina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí výkaznictví a statistiku ze strany 

organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci, téměř stejný podíl 

respondentů je však přesvědčen o opaku. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 36 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 11 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 29 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny sociální 

služby snížil o 15 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit je 

přibližně shodný oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 35 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 25 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 17 

procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 308 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se přesně polovina poskytovatelů sociálně aktivizačních 

služeb pro rodiny s dětmi domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Čtvrtina 

respondentů nedokáže tuto problematiku posoudit.  

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 50 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 29 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 25 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se snížil o 5 procentních bodů v porovnání s celkovými 

výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se snížil o 6 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 25 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 15 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 11 

procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 309 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se téměř třetina poskytovatelů sociálně aktivizačních 

služeb pro rodiny s dětmi domnívá, že navrhovaná typologie sníží náročnost na zajištění 

financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. 

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 31 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 25 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

je nižší o 9 procentních bodů oproti výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 8 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 44 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 23 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 17 

procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 310 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se necelá polovina poskytovatelů sociálně aktivizačních 

služeb pro rodiny s dětmi domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb. O opaku 

je přesvědčena přibližně čtvrtina respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 44 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 11 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 29 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi 

se oproti výsledkům za všechny sociální služby snížil, a to o 8 procentních bodů. Podíl respondentů, 

kteří nedokázali problematiku posoudit, se výrazně nezměnil oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 27 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 17 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vyšší, a to o 6 procentních bodů. 
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Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 311 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro naprostou většinu respondentů je změna typologie 

sociálních služeb srozumitelná. Opak tvrdí pouze necelá pětina dotázaných poskytovatelů 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 75 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 27 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 48 % respondentů. Problematiku nedokázala posoudit 2 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb je o 10 

procentních bodů nižší v porovnání s celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, je přibližně shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 23 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 17 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 12 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům za všechny typy sociálních služeb 
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 312 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů považuje za vhodné, aby byl  

v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 54 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 8 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb se snížil o 4 

procentní body oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, výrazně poklesl, a to o 12 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 38 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 13 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 25 % respondentů. Podíl záporných odpovědí poskytovatelů 

sociálně aktivizačních služeb se zvýšil, a to o 16 procentních bodů oproti celkovým výsledkům. 
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 313 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi považuje za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb. O opaku je přesvědčena 

jedna čtvrtina respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 67 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 31 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 36 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 8 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb je o 3 procentní 

body nižší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit je 

přibližně stejný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 25 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 17 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je oproti celkovým 

výsledkům dotazníkového šetření vyšší o 4 procentní body.  
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Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 314 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že přibližně dvě pětiny poskytovatelů sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi považuje za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo 

vedení depozit základní činností při poskytování sociální služby. Téměř stejný podíl 

respondentů však nedokáže problematiku posoudit. 

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 42 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ rovněž 21 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

44 % respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb je o 11 

procentních bodů nižší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se zvýšil o 14 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 14 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 6 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se přibližně shoduje 

s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 315 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že téměř polovina poskytovatelů sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi nedokáže posoudit, jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované 

typologii sociálních služeb by bylo nejvhodnější.  

Celkem 19 % poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb se domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí 

tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální 

služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé.  

Podíl těchto odpovědí poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb je o 3 procentní body nižší než 

výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 

Celkově 48 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Oproti celkovým výsledkům podíl 

odpovědí poklesl o 6 procentních bodů. 

Naopak 33 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového 

typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Tento názor je u poskytovatelů sociálně 

aktivizačních služeb zastoupený více, než ukazují výsledky celkového šetření. Podíl odpovědí je vyšší 

o 9 procentních bodů. 
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S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 316 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi doporučuje navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést. Proti 

změně je pouze necelá dvacetina respondentů. 

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 75 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 29 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 46 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 6 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb se zvýšil o 3 

procentní body oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, poklesl o 10 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 19 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 4 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 15 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se oproti celkovým 

výsledkům zjištěnými za všechny typy sociálních služeb zvýšil o 7 procentních bodů. 
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 317 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi doporučuje, aby navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 

2016, v případě přijetí změny typologie sociálních služeb. Naopak nejméně vhodný, dle 

respondentů, je rok 2019.  

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 37 % 

respondentů rok 2016. Následuje rok 2017, pro který hlasovalo 33 % respondentů, poté rok 2018  

s podílem 17 % hlasů a rok 2020 a později s podílem 13 % hlasů.  

Za nejméně vhodnou dobu se považuje rok 2019, pro který nehlasoval žádný z respondentů. 

Preference poskytovatelů sociálně aktivačních služeb na dobu nabytí účinnosti, v případě přijetí 

změny typologie sociálních služeb, jsou ve všech případech přibližně stejné jako výsledky 

dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb? 

Graf 318 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že téměř třetina poskytovatelů sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi považuje rok 2018 za nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb. 

Naopak nejméně vhodný, dle respondentů, je rok 2020 a později.  

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 31 % respondentů rok 

2018. Následuje rok 2017, pro který hlasovalo 25 % respondentů a rok 2019 s 17 % hlasů. 

Za nejméně vhodné stanovení lhůty je pro 15 % respondentů rok 2016 (15 % hlasů) a rok 2020 a 

později (12 % hlasů). 

Preference poskytovatelů sociálně aktivačních služeb na stanovení lhůty pro změnu již existujících 

služeb je v případě roku 2019 o 6 procentních bodů vyšší než výsledky dotazníkového šetření za 

všechny sociální služby. Zbylé odpovědi se přibližně shodují s celkovými výsledky.  
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7.6.13 Sociálně terapeutické dílny  

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 5 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují sociální 

službu sociálně terapeutické dílny. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 319 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že dvě pětiny poskytovatelů sociálně terapeutických dílen 

věří, že je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace klientů (zájemců  

o službu) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčen stejný podíl poskytovatelů 

sociálně terapeutických dílen, tj. že současná typologie není z tohoto hlediska zcela vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil nikdo 

z respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za sociálně terapeutické dílny rozdíl, a to nárůst kladných odpovědí o 9 procentních bodů. 

Problematiku nedokázal posoudit podíl respondentů o 14 procentních bodů vyšší. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil nikdo 

z respondentů a odpověď „spíše ne“ 40 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí snížil o 23 procentních bodů. 

 

spíše ano; 2; 40% 

nedokáži posoudit; 
1; 20% 

spíše ne; 2; 40% 



 

 
Stránka | 366 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 320 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že dvě pětiny poskytovatelů sociálně terapeutických dílen věří, že 

je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, 

města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčen 

stejný podíl poskytovatelů sociálně terapeutických dílen, tj. že současná typologie není z tohoto 

hlediska zcela vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil nikdo 

z respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se podíl pozitivních 

odpovědí za sociálně terapeutické dílny zvýšil o 10 procentních bodů. Problematiku nebyl schopen 

posoudit podíl respondentů o 9 procentních bodů vyšší. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 20 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku 

dotazníkového šetření se podíl záporných odpovědí snížil o 19 procentních bodů. 

 

 

 

spíše ano; 2; 40% 

nedokáži posoudit; 
1; 20% 

spíše ne; 1; 20% 

ne; 1; 20% 



 

 
Stránka | 367 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 321 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že dvě pětiny poskytovatelů sociálně terapeutických dílen 

nepovažují současnou typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní 

evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních službách za 

vyhovující. O opaku je přesvědčen stejný podíl respondentů, jedna pětina respondentů 

nedokáže problematiku posoudit. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

20 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí 

zvýšil  

o 11 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit podíl respondentů o 5 procentních bodů 

vyšší. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 20 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového 

šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za sociálně terapeutické dílny významný 

rozdíl, a to v případě poklesu záporných odpovědí o 16 procentních bodů. 

  

ano; 1; 20% 

spíše ano; 1; 20% 

nedokáži posoudit; 
1; 20% 

spíše ne; 1; 20% 

ne; 1; 20% 



 

 
Stránka | 368 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 322 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že jedna pětina poskytovatelů sociálně 

terapeutických dílen považuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a 

zdrojů financování  

k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální služby. Stejný podíl 

respondentů zastává opačný názor. Většina respondentů nedokáže tuto problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 60 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za sociálně terapeutické dílny rozdíl v počtu kladných odpovědí, který poklesl o 7 

procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit významně vyšší podíl respondentů, a to o 38 

procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ nezvolil nikdo z respondentů. Porovnání výsledků dotazníkového 

šetření za všechny typy služeb s výsledky poskytovatelů sociálně terapeutických dílen zobrazuje 

výrazné snížení negativních odpovědí o 31 procentních bodů. 

spíše ano; 1; 20% 

nedokáži posoudit; 
3; 60% 

ne; 1; 20% 



 

 
Stránka | 369 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 323 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že dvě pětiny poskytovatelů sociálně terapeutických 

dílen považují stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů 

veřejné moci. Jedna pětina respondentů zastává opačný názor. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 40 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vzrostl podíl 

kladných odpovědí poskytovatelů sociálně terapeutických dílen o 11 procentních bodů. Problematiku 

nedokázal posoudit podíl respondentů o 24 procentních bodů vyšší. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ nezvolil nikdo z respondentů. Podíl negativních odpovědí oproti 

výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb se snížil o 35 procentních bodů. 

 
  

spíše ano; 2; 40% 

nedokáži posoudit; 
2; 40% 

ne; 1; 20% 



 

 
Stránka | 370 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 324 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že téměř dvě třetiny poskytovatelů sociálně 

terapeutických dílen nepovažují stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Pouze 

jedna pětina respondentů považuje současný stav za vyhovující. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně terapeutických dílen je o 15 

procentních bodů nižší v porovnání s výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 5 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 40 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

sociálně terapeutických dílen je o 10 procentních bodu vyšší v porovnání s celkovými výsledky 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb. 

 

 

 

spíše ano; 1; 20% 

nedokáži posoudit; 
1; 20% 

spíše ne; 2; 40% 

ne; 1; 20% 



 

 
Stránka | 371 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 325 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že dvě pětiny poskytovatelů sociálně terapeutických 

dílen považují náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby za vyhovující. Stejný podíl respondentů je přesvědčen  

o opaku. Jedna pětina dotazovaných nedokáže danou problematiku z tohoto hlediska posoudit. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně terapeutických dílen oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb vzrostl o 13 procentních bodů. Podíl respondentů, 

kteří nedokázali problematiku posoudit, je shodný.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 20 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

poskytovatelů sociálně terapeutických dílen klesl o 13 procentních bodů v porovnání s celkovými 

výsledky za všechny typy služeb.  

 

 

  

spíše ano; 2; 40% 

nedokáži posoudit; 
1; 20% 

spíše ne; 1; 20% 

ne; 1; 20% 



 

 
Stránka | 372 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 326 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů sociálně 

terapeutických dílen nepovažuje stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby za vyhovující. Pouhá pětina dotázaných je přesvědčena 

o opaku. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil 

nikdo z respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Nikdo z respondentů nezvolil 

odpověď “nedokáži posoudit“. Pozorujeme zde pokles podílu kladně zodpovězených odpovědí 

poskytovatelů sociálně terapeutických dílen oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb, a to o 11 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, je o 8 procentních bodů nižší. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 80 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 60 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

sociálně terapeutických dílen vzrostl o 19 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za 

všechny typy služeb.  

 

 

spíše ano; 1; 20% 

spíše ne; 3; 60% 

ne; 1; 20% 



 

 
Stránka | 373 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 327 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se dvě pětiny respondentů domnívají, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů ve struktuře sociálních služeb. 

Stejný podíl respondentů je přesvědčen o opaku. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil nikdo 

z respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil  

o 25 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit téměř shodný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil nikdo 

z respondentů a odpověď „spíše ne“ 40 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za sociálně terapeutické dílny rozdíl, a to nárůst 

záporných odpovědí o 23 procentních bodů. 

  

spíše ano; 2; 40% 

nedokáži posoudit; 
1; 20% 

spíše ne; 2; 40% 



 

 
Stránka | 374 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientac i 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 328 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se více než polovina respondentů domnívá, že 

navrhovaná typologie zlepší orientaci veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři 

apod.) ve struktuře sociálních služeb. Dvě pětiny respondentů považují navrhovanou typologii 

z tohoto hlediska za nevyhovující. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ano“ 60 % respondentů. Nikdo z respondentů nezvolil odpověď 

“nedokáži posoudit“. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně terapeutických dílen je zhruba 

stejný (o 2 procentní body nižší) jako výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 21 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

sociálně terapeutických dílen je o 23 procentních bodů vyšší v porovnání s výsledky dotazníkového 

šetření za všechny typy služeb. 

 

 

 

spíše ano; 3; 60% spíše ne; 1; 20% 

ne; 1; 20% 



 

 
Stránka | 375 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytují cích sociální služby?  

Graf 329 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se dvě pětiny respondentů domnívají, že navrhovaná typologie 

sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů  

a informací o poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby. Stejně velká část 

respondentů nedokázala problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil 

nikdo z respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

40 % respondentů. Pozorujeme zde snížení podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů 

sociálně terapeutických dílen oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy 

služeb, a to o 16 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit je o 

10 procentních bodů vyšší. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

sociálně terapeutických dílen vzrostl o 6 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za 

všechny typy služeb.  

 

  

spíše ano; 2; 40% 

nedokáži posoudit; 
2; 40% 

spíše ne; 1; 20% 



 

 
Stránka | 376 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 330 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina respondentů nedokáže posoudit, 

zda navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence 

ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým 

sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální služby. Jedna pětina respondentů 

považuje navrhovanou typologii z tohoto hlediska za nevyhovující. 

Nikdo z respondentů neodpověděl kladně na danou otázku. Problematiku nedokázalo posoudit 80 % 

respondentů. Pozorujeme zde pokles podílu kladně zodpovězených odpovědí sociálně 

terapeutických dílen oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, a to 

o 51 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 46 

procentních bodů. 

Záporně tuto otázku zodpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů je 

přibližně stejný jako celkové výsledky za všechny typy služeb. 

 

 

 

nedokáži posoudit; 
4; 80% 

spíše ne; 1; 20% 



 

 
Stránka | 377 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 331 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že více než polovina respondentů považuje navrhovanou typologii 

z hlediska náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci za méně náročnou. O paku je přesvědčena pětina 

dotázaných poskytovatelů sociálně terapeutických dílen, stejný podíl respondentů nedokáže 

problematiku posoudit. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil nikdo 

z respondentů a odpověď „spíše ano“ 60 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí zvýšil  

o 9 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit podíl respondentů o 11 procentních bodů 

nižší. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil nikdo 

z respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb se výsledek za sociálně terapeutické dílny snížil pouze o 2 procentní 

body. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 332 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se dvě pětiny respondentů domnívají, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby. Důsledek navrhované typologie na proces registrace 

nedokáže posoudit stejně velký podíl respondentů. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

40 % respondentů a odpověď „spíše ano“ nezvolil nikdo z respondentů. Problematiku nedokázalo 

posoudit 40 % respondentů. Pozorujeme zde pokles podílu kladně zodpovězených odpovědí 

poskytovatelů sociálně terapeutických dílen oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb, a to o 15 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit je o 9 procentních bodů vyšší. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

sociálně terapeutických dílen je o 6 procentních bodů vyšší v porovnání s celkovými výsledky za 

všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 333 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že více jak polovina respondentů si nemyslí, že navržená 

typologie sociálních služeb sníží náročnost na zajištění financování poskytování sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. O opaku je přesvědčena jedna pětina 

respondentů. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil nikdo z 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně terapeutických dílen je nižší o 20 

procentních bodů než u výsledků dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, 

kteří nedokázali problematiku posoudit, je o 13 procentních bodů nižší. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 40 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

sociálně terapeutických dílen je o 33 procentních bodů vyšší v porovnání s celkovými výsledky 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost n a 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 334 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se jedna pětina respondentů domnívá, že 

navrhovaná typologie sníží náročnost na nastavení a správu systému řízení standardů kvality 

poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. O opaku je 

přesvědčen stejný podíl dotázaných poskytovatelů tohoto typu sociálních služeb. Naprostá 

většina respondentů nedokáže danou problematiku z tohoto hlediska posoudit. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil nikdo 

z respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 60 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil  

o 32 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit podíl respondentů o 33 procentních bodů 

vyšší. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ nezvolil nikdo z respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového 

šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za sociálně terapeutické dílny pouze 

nepatrný rozdíl. 
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Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 335 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro naprostou většinu respondentů je změna typologie 

sociálních služeb srozumitelná. Opak tvrdí pouze pětina dotázaných poskytovatelů sociálně 

terapeutických dílen. Je zřejmé, že typologie sociálních služeb pro poskytovatele sociálně 

terapeutických dílen je srozumitelná. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 80 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 40 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně terapeutických dílen je přibližně 

shodný s celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je o 16 

procentních bodů vyšší. 

Záporně na tuto otázku neodpověděl nikdo z respondentů. Podíl záporných odpovědí se snížil o 11 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 336 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů považuje za vhodné, aby byl  

v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby. Pětina poskytovatelů sociálně terapeutických dílen 

zastává opačný názor, stejně velký podíl nedokázal problematiku posoudit. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 40 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně terapeutických dílen se zvýšil pouze  

o 2 procentní body oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, je shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se výrazně 

nezměnil oproti celkovým výsledkům.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služ eb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 337 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů sociálně terapeutických 

dílen považuje za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden 

personální standard pro všechny druhy sociálních služeb. O opaku jsou přesvědčeny dvě pětiny 

respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Nikdo z respondentů nezvolil odpověď 

“nedokáži posoudit“. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně terapeutických dílen je o 10 

procentních bodů nižší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se snížil o 9 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ne“ 40 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 19 

procentních bodů. 
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Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 338 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že jedna pětina poskytovatelů sociálně terapeutických dílen 

považuje za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit základní 

činností při poskytování sociální služby, stejný podíl respondentů zastává opačný názor. 

Naprostá většina respondentů nedokáže danou problematiku posoudit.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ nezvolil nikdo z respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

60 % respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně terapeutických dílen je o 33 

procentních bodů nižší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, vzrostl o 30 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se téměř shoduje 

s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 339 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že se naprostá většina poskytovatelů sociálně terapeutických 

dílen domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii 

sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální služby – Tlumočení a zprostředkování 

komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé. Jedna pětina nedokáže 

problematiku posoudit. 

Celkem 80 % poskytovatelů sociálně terapeutických dílen se domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí 

tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální 

služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé.  

Podíl těchto odpovědí poskytovatelů sociálně terapeutických dílen je o 58 procentních bodů vyšší 

v porovnání s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 

Celkově 20 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Oproti celkovým výsledkům podíl 

odpovědí klesl o 34 procentních bodů. 

Naopak nikdo z respondentů nepovažuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového 

typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Tento názor je u sociálně terapeutických 

dílen zastoupený méně, než ukazují výsledky celkového šetření. Podíl odpovědí je nižší o 24 

procentních bodů. 
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S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 340 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů sociálně terapeutických 

dílen doporučuje navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést. Proti změně je pouze 

pětina respondentů, stejný podíl respondentů nedokáže danou problematiku posoudit. 

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně terapeutických dílen se snížil  

o 12 procentních bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, vzrostl o 4 procentní body. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil nikdo  

z respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je o 8 procentních 

bodů vyšší v porovnání s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od  kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 341 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů sociálně terapeutických 

dílen doporučuje, aby navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 

2017, v případě přijetí změny typologie sociálních služeb. 

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 80 % 

respondentů rok 2017. Následuje rok 2020 a později, pro který hlasovalo 20 % respondentů.  

Nikdo z respondentů nehlasoval pro roky 2016, 2018 a 2019. 

Preference poskytovatelů sociálně terapeutických dílen na dobu nabytí účinnosti, v případě přijetí 

změny typologie sociálních služeb, se výrazněji odlišují. Nejvýraznější změnou je preference roku 

2017, pro který vzrostl podíl hlasů o 44 procentních bodů. Preference roku 2016 klesla o 35 

procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky. Pro období 2020 a později hlasoval přibližně 

stejný podíl respondentů. Pokles zaznamenávají léta 2018 (o 14 procentních bodů) a 2019 (o 3 

procentní body). 
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 342 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že téměř dvě třetiny poskytovatelů sociálně terapeutických 

dílen považují rok 2018 za nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb. Naopak 

nejméně vhodný, dle respondentů, je rok 2016 a rok 2019.  

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 60 % poskytovatelů 

sociálně terapeutických dílen rok 2018. Následuje rok 2017, pro který hlasovalo 20 % respondentů, 

stejně jako pro rok 2020, který dostal taktéž 20 % hlasů. 

Za nejméně vhodnou dobu jsou považované léta 2016 a 2019, pro které nehlasoval nikdo 

z respondentů. 

Preference poskytovatelů sociálně terapeutických dílen na stanovení lhůty pro změnu již 

existujících služeb, se výrazněji odlišují. Nejvýraznější změnou je preference roku 2018, pro který 

vzrostl podíl hlasu o 33 procentních bodů. Preference roku 2016 klesla o 15 procentních bodů 

v porovnání s celkovými výsledky. Pro období 2020 a později hlasoval přibližně stejný podíl 

respondentů. Pokles zaznamenávají léta 2017 (o 10 procentních bodů) a 2019 (o 11 procentních 

bodů). 
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7.6.14 Telefonická krizová pomoc  

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 5 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují sociální 

službu telefonická krizová pomoc. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 343 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že dvě pětiny poskytovatelů telefonické krizové pomoci věří, 

že je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace klientů (zájemců  

o službu) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčen stejný podíl respondentů.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za telefonickou krizovou pomoc rozdíl, a to v případě nárůstu kladné odpovědi o 9 

procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, vzrostl o 14 

procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 40 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku 

dotazníkového šetření se podíl záporných odpovědí snížil o 23 procentních bodů. 

 

spíše ano; 2; 40% 

nedokáži posoudit; 
1; 20% 

spíše ne; 2; 40% 



 

 
Stránka | 390 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 344 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že dvě pětiny poskytovatelů telefonické krizové pomoci věří, že 

je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, 

města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčen 

stejný podíl respondentů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za telefonickou krizovou pomoc rozdíl, a to v případě nárůstu kladné odpovědi o 10 

procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, vzrostl o 9 

procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 20 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku 

dotazníkového šetření se podíl záporných odpovědí snížil o 19 procentních bodů. 

 

  

spíše ano; 2; 40% 

nedokáži posoudit; 
1; 20% 

spíše ne; 1; 20% 

ne; 1; 20% 



 

 
Stránka | 391 

Považujete stávající typologi i (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi  poskytujících sociální služby?  

Graf 345 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že dvě pětiny poskytovatelů telefonické krizové pomoci považuje 

současnou typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní evidence  

a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních službách za vyhovující.  

O opaku je přesvědčen stejný podíl respondentů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit  

20 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb 

vykazuje výsledek za telefonickou krizovou pomoc rozdíl, a to v případě nárůstu kladné odpovědi o 

11 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, vzrostl o 5 

procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 20 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku 

dotazníkového šetření se podíl záporných odpovědí snížil o 16 procentních bodů. 

  

ano; 1; 20% 

spíše ano; 1; 20% 

nedokáži posoudit; 
1; 20% 

spíše ne; 1; 20% 

ne; 1; 20% 



 

 
Stránka | 392 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 346 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů telefonické 

krizové pomoci nedokáže posoudit, zda stávající typologie sociálních služeb je vyhovující  

z hlediska náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby.  

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 60 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za telefonickou krizovou pomoc rozdíl v počtu kladných odpovědí, který poklesl 

o 7 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, výrazně vzrostl  

o 38 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo právě 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 0 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

telefonické krizové pomoci oproti celkovým výsledkům se snížil o 31 procentních bodů. 

 

spíše ano; 1; 20% 

nedokáži posoudit; 
3; 60% 

ne; 1; 20% 



 

 
Stránka | 393 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 347 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že dvě pětiny poskytovatelů telefonické krizové 

pomoci považují stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na 

externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci. Stejný podíl respondentů nedokáže danou problematiku posoudit.  

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 40 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb narostl 

podíl kladných odpovědí poskytovatelů telefonické krizové pomoci o 11 procentních bodů. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, výrazně narostl, a to o 24 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo právě 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 0 % respondentů. Podíl negativních odpovědí oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb výrazně klesl, a to o 35 procentních bodů. 

  

spíše ano; 2; 40% 

nedokáži posoudit; 
2; 40% 

ne; 1; 20% 



 

 
Stránka | 394 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 348 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že více než jedna polovina poskytovatelů telefonické 

krizové pomoci nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Pětina 

respondentů považuje stav za vyhovující. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů telefonické krizové pomoci klesl o 15 

procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 5 

procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 40 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

telefonické krizové pomoci se zvýšil o 10 procentních bodů. 

 

  

spíše ano; 1; 20% 

nedokáži posoudit; 
1; 20% 

spíše ne; 2; 40% 

ne; 1; 20% 



 

 
Stránka | 395 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující  z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 349 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že dvě pětiny poskytovatelů telefonické krizové 

pomoci považují náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby za vyhovující. O opaku je přesvědčen stejný podíl 

respondentů. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů telefonické krizové pomoci oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb narostl o 13 procentních bodů. Podíl respondentů, 

kteří nedokázali problematiku posoudit, je shodný.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 20 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

poskytovatelů telefonické krizové pomoci poklesl o 13 procentních bodů v porovnání s celkovými 

výsledky za všechny typy služeb.  

 

 

  

spíše ano; 2; 40% 

nedokáži posoudit; 
1; 20% 

spíše ne; 1; 20% 

ne; 1; 20% 



 

 
Stránka | 396 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovu jící z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 350 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů telefonické krizové 

pomoci nepovažuje stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na nastavení  

a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby za vyhovující. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

0 % respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 20 % respondentů. Všichni dotazovaní dokázali 

problematiku posoudit. Pozorujeme zde pokles podílu kladně zodpovězených odpovědí 

poskytovatelů telefonické krizové pomoci oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb, a to o 11 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, klesl o 8 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 80 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 60 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

telefonické krizové pomoci vzrost o 19 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za 

všechny typy služeb.  

  

spíše ano; 1; 20% 

spíše ne; 3; 60% 

ne; 1; 20% 



 

 
Stránka | 397 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 351 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že se dvě pětiny poskytovatelů telefonické krizové 

pomoci domnívají, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů ve 

struktuře sociálních služeb. Stejný podíl respondentů si nemyslí, že dojde v této oblasti ke 

zlepšení.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

0 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů telefonické krizové pomoci výrazně poklesl, 

a to o 25 procentních bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, je přibližně shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 40 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

poskytovatelů telefonické krizové pomoci se zvýšil o 23 procentních bodů v porovnání s celkovými 

výsledky za všechny typy služeb.  

 

  

spíše ano; 2; 40% 

nedokáži posoudit; 
1; 20% 

spíše ne; 2; 40% 



 

 
Stránka | 398 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 352 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření zobrazují, že více jak polovina poskytovatelů telefonické 

krizové pomoci věří, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci veřejnosti ve 

struktuře sociálních služeb.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

0 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 60 % respondentů. Všichni dotazovaní dokázali problematiku 

posoudit. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů telefonické krizové pomoci oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za veškeré služby je přibližně shodný. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, klesl o 21 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 20 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

poskytovatelů telefonické krizové pomoci významně vzrostl o 23 procentních bodů v porovnání 

s celkovými výsledky za všechny typy služeb.  

 

  

spíše ano; 3; 60% spíše ne; 1; 20% 

ne; 1; 20% 



 

 
Stránka | 399 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování  provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 353 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se dvě pětiny respondentů domnívá, že navrhovaná typologie 

sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů  

a informací o poskytovaných sociálních službách. Stejný podíl respondentů nedokázal danou 

problematiku posoudit.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 40 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí v porovnání s celkovými výsledky klesl o 16 procentních bodů. 

Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 10 procentních bodů oproti 

souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Podíl záporných odpovědí narostl o 6 

procentních bodů. 

 

  

spíše ano; 2; 40% 

nedokáži posoudit; 
2; 40% 

spíše ne; 1; 20% 



 

 
Stránka | 400 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 354 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů nedokáže posoudit, zda 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických 

informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) 

ze strany organizací poskytujících sociální služby.  

Na tuto otázku neodpověděl kladně žádný z respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 80 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí rapidně klesl, a to o 51 procentních bodů. Podíl respondentů, 

kteří nedokázali problematiku posoudit, výrazně vzrostl o 46 procentních bodů.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 20 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně 

shodný s celkovými výsledky zjišťovanými za všechny sociální služby. 

 

  

nedokáži posoudit; 
4; 80% 

spíše ne; 1; 20% 



 

 
Stránka | 401 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 355 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se více než polovina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí výkaznictví a statistiku ze strany 

organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 60 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny sociální 

služby se zvýšil o 9 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se 

snížil o 11 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 20 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně 

stejný. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 356 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se dvě pětiny poskytovatelů telefonické krizové pomoci 

domnívají, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Stejný podíl respondentů nedokázal 

danou problematiku zhodnotit.  

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo právě 

40 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 0 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 40 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí výrazně poklesl, a to o 15 procentních bodů. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 9 procentních bodů oproti 

souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 20 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 6 

procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 357 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se více jak jedna polovina poskytovatelů telefonické 

krizové pomoci domnívá, že navrhovaná typologie nesníží náročnost na zajištění financování 

poskytování sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. 

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů telefonické krizové pomoci poklesl o 20 

procentních bodů oproti výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se snížil o 13 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 60 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 40 % respondentů. Podíl záporných odpovědí rapidně vzrostl, a to 

o 33 procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 358 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů telefonické krizové 

pomoci nedokáže posoudit, zda navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 60 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů telefonické krizové pomoci se výrazně snížil, a 

to o 32 procentních bodů oproti výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, dramaticky narostl o 33 procentních bodů oproti souhrnným 

výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo právě 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 0 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně shodný 

s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 
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Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 359 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro naprostou většinu respondentů je změna typologie 

sociálních služeb srozumitelná. Pětina respondentů nedokáže problematiku zhodnotit.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 80 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 40 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit  

20 % respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů telefonické krizové pomoci je přibližně 

shodný s celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, vzrostl  

o 16 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku neodpověděl žádný z respondentů. Podíl záporných odpovědí se snížil o 11 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 360 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů považuje za vhodné, aby byl  

v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 40 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů telefonické krizové pomoci je přibližně shodný 

s celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je stejný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 20 % respondentů. Podíl negativních odpovědí se 

výrazněji neodlišuje od celkových výsledků.   
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 361 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů telefonické krizové pomoci považuje 

za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden personální 

standard pro všechny druhy sociálních služeb.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Všichni dotazovaní dokázali problematiku 

posoudit. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů telefonické krizové pomoci je o 10 procentních 

bodů nižší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, 

klesl o 9 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 40 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se výrazně 

zvýšil, a to o 19 procentních bodů. 
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Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 362 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že většina poskytovatelů telefonické krizové pomoci nedokáže 

posoudit, zda by bylo vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit 

základní činností při poskytování sociální služby.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 0 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 60 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů telefonické krizové pomoci výrazně poklesl, a 

to o 33 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, narostl o 30 

procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se přibližně shoduje 

s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 363 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že většina poskytovatelů telefonické krizové pomoci se domnívá, 

že nejvhodnější řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb by 

bylo nejvhodnější vytvořit nový typ sociální služby. 

Celkem 80 % poskytovatelů telefonické krizové pomoci se domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí 

tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální 

služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé. 

Podíl těchto odpovědí poskytovatelů telefonické krizové pomoci je vyšší o 58 procentních bodů.  

Celkově 20 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Oproti celkovým výsledkům podíl 

odpovědí poklesl o 34 procentních bodů. 

Žádný z respondentů nepovažuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového typu: 

Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Tento názor je u poskytovatelů telefonické krizové 

pomoci zastoupený méně, než ukazují výsledky celkového šetření. Podíl odpovědí je nižší o 24 

procentních bodů. 
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S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 364 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než polovina poskytovatelů telefonické krizové pomoci 

doporučuje navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést. Proti změně je pětina 

respondentů, stejné procento respondentů nedokáže danou problematiku posoudit.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů telefonické krizové pomoci se snížil o 12 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, je téměř shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 20 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je vyšší o 8 

procentních bodů. 
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti? 

Graf 365 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů telefonické krizové pomoci 

doporučuje, aby navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 2017, 

v případě přijetí změny typologie sociálních služeb.  

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 80 % 

respondentů rok 2017. Následuje rok 2020 a později, pro který hlasovalo 20 % respondentů. Pro 

zbylé varianty nehlasoval nikdo z dotazovaných. 

Preference poskytovatelů telefonické krizové pomoci na dobu nabytí účinnosti, v případě přijetí 

změny typologie sociálních služeb, se shodují s celkovými výsledky dotazníkového šetření, protože 

většina poskytovatelů sociálních služeb preferuje jako nejvhodnější rok pro změnu taktéž rok 2017.  
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 366 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více jak polovina poskytovatelů telefonické krizové pomoci 

považuje rok 2018 za nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb.  

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 60 % respondentů rok 

2018. Následuje rok 2017, pro který hlasovalo 20 % respondentů a rok 2020 a později s celkem 20 % 

hlasů. 

Za nejméně vhodné stanovení lhůty je považován rok 2016 (0 % hlasů) a rok 2019 (0 % hlasů).  

Preference poskytovatelů telefonické krizové pomoci na stanovení lhůty pro změnu již existujících 

služeb se liší s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. Poskytovatelé telefonické 

krizové pomoci preferují rok 2018 nad rokem 2017, pro který hlasovala většina poskytovatelů 

sociálních služeb. 

 
 
 
  

2017; 1; 20% 

2018; 3; 60% 

2020 a později; 1; 
20% 



 

 
Stránka | 413 

7.6.15 Terénní programy  

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 33 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 

sociální službu terénní programy. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 367 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že téměř dvě pětiny poskytovatelů terénních programů věří, 

že je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace klientů (zájemců o 

službu) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena téměř polovina poskytovatelů 

terénních programů.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 39 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

6 % respondenti a odpověď „spíše ano“ 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 15 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za terénní programy rozdíl, a to v případě nárůstu kladné odpovědi o 8 procentních bodů. 

Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 9 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 46 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 9 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 37 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí snížil o 17 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 368 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že více jak dvě pětiny poskytovatelů terénních programů věří, že 

je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, 

města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 43 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

6 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 37 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 15 % 

respondentů. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se pozitivní odpovědi za 

terénní programy zvýšily o 13 procentních bodů. Problematiku nebyl schopen posoudit přibližně 

stejný podíl respondentů.   

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 42 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 18 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 24 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí snížil o 17 procentních bodů.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 369 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že dvě pětiny poskytovatelů terénních programů považují 

současnou typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní evidence  

a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních službách za vyhovující. 

Čtvrtina respondentů nedokáže problematiku posoudit. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 9 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 24 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí zvýšil  

o 11 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 9 

procentních bodů.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 36 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 18 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 18 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového 

šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za terénní programy významný rozdíl, a 

to v případě poklesu záporných odpovědí o 20 procentních bodů. 
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Stránka | 416 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 370 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více jak dvě pětiny poskytovatelů terénních 

programů nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na 

pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k 

jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální služby. Pětina 

respondentů nedokáže tuto problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 37 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 21 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za terénní programy rozdíl v počtu kladných odpovědí, který vzrostl o 10 procentních bodů. 

Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 42 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 21 % respondentů. Porovnání výsledků dotazníkového 

šetření za všechny typy služeb s výsledky poskytovatelů terénních programů zobrazuje snížení 

negativních odpovědí o 9 procentních bodů. 
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Stránka | 417 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci? 

Graf 371 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že téměř jedna polovina poskytovatelů terénních 

programů nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na 

externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci.  

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 12 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 28 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 15 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb se zvýšil 

podíl kladných odpovědí poskytovatelů terénních programů o 11 procentních bodů. Problematiku 

nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 45 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 18 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 27 % respondentů. Podíl negativních odpovědí oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb se snížil o 10 procentních bodů. 
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Stránka | 418 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 372 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že téměř jedna polovina poskytovatelů terénních 

programů nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 43 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 12 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 12 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů terénních programů vzrostl o 8 procentních 

bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je téměř shodný s celkovými 

výsledky. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 45 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 18 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 27 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

terénních programů je téměř shodný s celkovými výsledky dotazníkového šetření za všechny typy 

služeb. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby? 

Graf 373 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že více jak dvě pětiny poskytovatelů terénních 

programů nepovažuje náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby za vyhovující.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo 18 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 22 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 18 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů terénních programů oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb vzrostl o 13 procentních bodů. Podíl respondentů, 

kteří nedokázali problematiku posoudit, je přibližně stejný.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 42 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 21 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

poskytovatelů terénních programů klesl o 11 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za 

všechny typy služeb.  
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Stránka | 420 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 374 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že téměř polovina poskytovatelů terénních programů 

nepovažuje stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na nastavení a správu 

systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby za vyhovující. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

9 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 12 % 

respondentů. Pozorujeme zde nárůst podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů 

terénních programů oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, a to o 

9 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je přibližně shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 48 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 18 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 30 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

terénních programů klesl o 13 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Stránka | 421 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 375 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že se dvě pětiny poskytovatelů terénních programů 

domnívají, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů ve struktuře 

sociálních služeb.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

9 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 24 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů terénních programů se výrazně snížil, a to  

o 25 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 6 

procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 36 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 9 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 27 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

terénních programů je vyšší o 19 procentních bodů.  
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Stránka | 422 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 376 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření zobrazují, že dvě pětiny poskytovatelů terénních programů 

věří, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci veřejnosti ve struktuře 

sociálních služeb.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

6 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 34 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 21 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů terénních programů se oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za veškeré služby snížil o 22 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, je shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 39 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 9 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 30 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

terénních programů vzrostl o 22 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Stránka | 423 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 377 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že téměř polovina respondentů nedokáže posoudit, zda 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování 

provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních službách. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 33 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolila 3 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 30 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 46 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí výrazně poklesl, a to o 23 procentních bodů. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 16 procentních bodů oproti 

souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 21 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 6 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 7 

procentních bodů.  
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Stránka | 424 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 378 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů nedokáže posoudit, zda 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických 

informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) 

ze strany organizací poskytujících sociální služby.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 27 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 27 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 40 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí rapidně poklesl, a to o 24 procentních bodů. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 6 procentních bodů oproti 

souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 33 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 27 % respondentů. Podíl záporných odpovědí vzrostl o 18 

procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky zjišťovanými za všechny sociální služby. 
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Stránka | 425 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 379 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se většina respondentů domnívá, že navrhovaná typologie 

sociálních služeb nesníží náročnost na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací 

poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci. Velká část respondentů nedokázala 

problematiku posoudit.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 24 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 18 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 34 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny sociální 

služby výrazně snížil o 27 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, je téměř shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 42 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 12 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 30 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 24 

procentních bodů. 
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Stránka | 426 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 380 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů terénních programů nedokáže 

posoudit, zda navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby.  

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 33 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 12 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 21 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 43 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se snížil o 22 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 12 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 24 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 12 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 12 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 10 

procentních bodů. 
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Stránka | 427 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 381 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se většina poskytovatelů terénních programů nedokáže 

posoudit, zda navrhovaná typologie sníží náročnost na zajištění financování poskytování 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. 

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 21 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 15 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 40 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů terénních programů poklesl o 19 procentních 

bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 7 procentních bodů 

oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 39 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 18 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 21 % respondentů. Podíl záporných odpovědí vzrostl o 12 

procentních bodů. 
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Stránka | 428 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníž í náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 382 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna třetina poskytovatelů terénních programů 

se domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na nastavení a správu 

systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb. O opaku je přesvědčena 

čtvrtina respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 37 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 37 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 36 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů terénních programů je nižší o 15 procentních 

bodů oproti výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, vzrostl o 9 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 27 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 12 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je vyšší o 6 

procentních bodů. 
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Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 383 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro většinu respondentů je změna typologie sociálních 

služeb srozumitelná. Opak tvrdí téměř třetina dotázaných poskytovatelů terénních programů.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 64 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 43 % respondentů. Problematiku nedokázaly posoudit pouze 6 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů terénních programů je nižší o 21 procentních 

bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je přibližně shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 30 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 9 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 21 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 19 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 384 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů považuje za vhodné, aby byl  

v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 61 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 18 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 43 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 12 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů terénních programů je téměř shodný  

s celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, klesl o 8 

procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 27 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 9 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 18 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 5 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 385 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více jak polovina poskytovatelů terénních programů 

považuje za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden 

personální standard pro všechny druhy sociálních služeb.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 52 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 18 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 34 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 18 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů terénních programů je o 18 procentních bodů 

nižší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se 

zvýšil o 9 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 30 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 3 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 27 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 9 

procentních bodů.  
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Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 386 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že téměř polovina poskytovatelů terénních programů nedokáže 

posoudit, zda by bylo vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit 

základní činností při poskytování sociální služby.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 36 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 12 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 24 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 43 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů terénních programů je o 17 procentních bodů 

nižší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se 

zvýšil o 13 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 21 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 12 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 9 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se téměř shoduje 

s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 387 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že polovina poskytovatelů terénních programů nedokáže 

posoudit, jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb by 

bylo nejvhodnější. 

Celkem 33 % poskytovatelů terénních programů se domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí 

tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální 

služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé.  

Podíl těchto odpovědí poskytovatelů terénních programů je vyšší o 11 procentních bodů.  

Celkově 49 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Oproti celkovým výsledkům podíl 

odpovědí klesl o 5 procentních bodů. 

Naopak 18 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového 

typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Tento názor je u poskytovatelů terénních 

programů zastoupený méně, než ukazují výsledky celkového šetření. Podíl odpovědí je nižší o 6 

procentních bodů. 
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S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 388 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než polovina poskytovatelů terénních programů 

doporučuje navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést. Proti změně je čtvrtina 

respondentů.   

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 55 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 21 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů terénních programů se snížil o 17 procentních 

bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, vzrostl 

o 5 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 24 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 18 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 12 

procentních bodů. 
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 389 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů terénních programů doporučuje, aby 

navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 2017, v případě přijetí 

změny typologie sociálních služeb. Naopak nejméně vhodný, dle respondentů, je rok 2019.  

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 40 % 

respondentů rok 2017. Následuje rok 2016, pro který hlasovalo 24 % respondentů a rok 2020 a 

později s celkem 21 % hlasů.  

Za nejméně vhodnou dobu pro 15 % respondentů je považován rok 2018 a rok 2019, pro který 

hlasovalo 0 % respondentů. 

Preference poskytovatelů terénních programů na dobu nabytí účinnosti, v případě přijetí změny 

typologie sociálních služeb, tedy rok 2017, se shoduje s celkovými výsledky. 
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Pokud by by la změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 390 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že jedna čtvrtina poskytovatelů terénních programů považuje 

rok 2017 za nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb. Naopak nejméně vhodný, dle 

respondentů, je rok 2020 a později.  

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 25 % respondentů rok 

2017. Následuje rok 2018, pro který hlasovalo 24 % respondentů a rok 2019 s celkem 21 % hlasů. 

Za nejméně vhodné stanovení lhůty je považován rok 2016 (18 % hlasů) a rok 2020 a později (12 % 

hlasů).  

Preference poskytovatelů terénních programů na stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb 

v roce 2017 se shodují s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby.  
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7.6.16 Tlumočnické služby  

Celkem na dotazníkové šetření odpověděl jeden poskytovatel sociálních služeb, kteří poskytují 

sociální službu tlumočnické služby. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 391 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že všichni poskytovatelé tlumočnických služeb věří, že je 

současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace klientů (zájemců o službu) 

ve struktuře sociálních služeb.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 100 % respondentů, kteří zvolili odpověď „spíše ano“. 

Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za 

tlumočnické služby významný rozdíl, a to v případě nárůstu kladné odpovědi o 69 procentních bodů.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 392 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že všichni poskytovatelé tlumočnických služeb věří, že je 

současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, 

města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 100 % respondentů, kteří zvolili odpověď „spíše ano“. 

Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za 

tlumočnické služby významný rozdíl, a to v případě nárůstu kladné odpovědi o 70 procentních bodů.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 393 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že všichni poskytovatelé tlumočnických služeb považují současnou 

typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování 

provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních službách za vyhovující.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 100 % respondentů, kteří zvolili odpověď „spíše ano“. 

Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za 

tlumočnické služby významný rozdíl, a to v případě nárůstu kladné odpovědi o 71 procentních bodů.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 394 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že všichni poskytovatelé tlumočnických služeb 

považují stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na pořízení a 

evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k 

jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální služby.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 100 % respondentů, kteří zvolili odpověď „spíše ano“. 

Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za 

tlumočnické služby významný rozdíl, a to v případě nárůstu kladné odpovědi o 73 procentních bodů.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 395 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že všichni poskytovatelé tlumočnických služeb 

považují stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů 

veřejné moci. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 100 % respondentů, kteří zvolili odpověď „spíše ano“. 

Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za 

tlumočnické služby významný rozdíl, a to v případě nárůstu kladné odpovědi o 71 procentních bodů.  
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Považujete stávající typologi i (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 396 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že všichni poskytovatelé tlumočnických služeb 

považují stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti registrace 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 100 % respondentů, kteří zvolili odpověď „spíše ano“. 

Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za 

tlumočnické služby významný rozdíl, a to v případě nárůstu kladné odpovědi o 65 procentních bodů.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 397 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že všichni poskytovatelé tlumočnických služeb 

považují náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby za vyhovující.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 100 % respondentů, kteří zvolili odpověď „spíše ano“. 

Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za 

tlumočnické služby významný rozdíl, a to v případě nárůstu kladné odpovědi o 73 procentních bodů.  

 

 

  

spíše ano; 1; 100% 



 

 
Stránka | 444 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 398 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že všichni poskytovatelé tlumočnických služeb 

považují stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na nastavení a správu 

systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby za vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 100 % respondentů, kteří zvolili odpověď „spíše ano“. 

Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za 

tlumočnické služby významný rozdíl, a to v případě nárůstu kladné odpovědi o 69 procentních bodů.  

 

  

spíše ano; 1; 100% 



 

 
Stránka | 445 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 399 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že se všichni poskytovatelé tlumočnických služeb 

domnívají, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů ve struktuře 

sociálních služeb. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 100 % respondentů, kteří zvolili odpověď „spíše ano“. 

Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za 

tlumočnické služby významný rozdíl, a to v případě nárůstu kladné odpovědi o 35 procentních bodů.  

 

  

spíše ano; 1; 100% 



 

 
Stránka | 446 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 400 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření zobrazují, že všichni poskytovatelé tlumočnických služeb věří, 

že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci veřejnosti ve struktuře sociálních 

služeb.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 100 % respondentů, kteří zvolili odpověď „spíše ano“. 

Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za 

tlumočnické služby významný rozdíl, a to v případě nárůstu kladné odpovědi o 38 procentních bodů.  

 

  

spíše ano; 1; 100% 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 401 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se všichni respondenti domnívají, že navrhovaná typologie 

sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a 

informací o poskytovaných sociálních službách. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 100 % respondentů, kteří zvolili odpověď „spíše ano“. 

Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za 

tlumočnické služby významný rozdíl, a to v případě nárůstu kladné odpovědi o 44 procentních bodů.  

 

  

spíše ano; 1; 100% 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 402 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se všichni respondenti domnívají, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických informací 

přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany 

organizací poskytujících sociální služby.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 100 % respondentů, kteří zvolili odpověď „spíše ano“. 

Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za 

tlumočnické služby významný rozdíl, a to v případě nárůstu kladné odpovědi o 49 procentních bodů.  

 

  

spíše ano; 1; 100% 



 

 
Stránka | 449 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 403 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že žádný z respondentů nedokáže posoudit, zda navrhovaná 

typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí výkaznictví a statistiku ze strany 

organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci. 

Tuto otázku nedokázalo posoudit celkem 100 % respondentů. Podíl dotazovaných, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, vzrostl o 69 procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  

 

 

  

nedokáži posoudit; 
1; 100% 



 

 
Stránka | 450 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 404 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že žádný z poskytovatelů tlumočnických služeb nedokáže 

posoudit, zda navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby.  

Tuto otázku nedokázalo posoudit celkem 100 % respondentů. Podíl dotazovaných, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, vzrostl o 69 procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  

 

  

nedokáži posoudit; 
1; 100% 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 405 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že žádný z poskytovatelů tlumočnických služeb nedokáže 

posoudit, zda navrhovaná typologie sníží náročnost na zajištění financování poskytování 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. 

Tuto otázku nedokázalo posoudit celkem 100 % respondentů. Podíl dotazovaných, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, vzrostl o 67 procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  

 

  

nedokáži posoudit; 
1; 100% 



 

 
Stránka | 452 

Domníváte se, že navrhovaná  typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 406 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že žádný z poskytovatelů tlumočnických služeb nedokáže 

posoudit, zda navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na nastavení a správu 

systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb.  

Tuto otázku nedokázalo posoudit celkem 100 % respondentů. Podíl dotazovaných, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, vzrostl o 73 procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  

 

  

nedokáži posoudit; 
1; 100% 
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Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 407 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro všechny respondenty je změna typologie sociálních 

služeb srozumitelná.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 100 % respondentů, kteří zvolili odpověď „spíše ano“. 

Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za 

tlumočnické služby významný rozdíl, a to v případě nárůstu kladné odpovědi o 15 procentních bodů.  

 

 

 

 

  

spíše ano; 1; 100% 



 

 
Stránka | 454 

Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 408 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že žádný z poskytovatelů tlumočnických služeb nedokáže 

posoudit, zda by byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-

technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby.  

Tuto otázku nedokázalo posoudit celkem 100 % respondentů. Podíl dotazovaných, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, vzrostl o 80 procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  

 

  

nedokáži posoudit; 
1; 100% 
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 409 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že všichni poskytovatelé tlumočnických služeb považují za 

vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden personální standard 

pro všechny druhy sociálních služeb.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 100 % respondentů, kteří zvolili odpověď „spíše ano“. 

Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za 

tlumočnické služby významný rozdíl, a to v případě nárůstu kladné odpovědi o 30 procentních bodů.  

 

 

 

 

  

spíše ano; 1; 100% 



 

 
Stránka | 456 

Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování soc iální služby?  

Graf 410 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že žádný z poskytovatelů tlumočnických služeb nedokáže 

posoudit, zda se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit základní činností 

při poskytování sociální služby.  

Tuto otázku nedokázalo posoudit celkem 100 % respondentů. Podíl dotazovaných, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, vzrostl o 70 procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  

 

  

nedokáži posoudit; 
1; 100% 
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 411 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že všichni poskytovatelé tlumočnických služeb se domnívají, že 

nejvhodnější řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb by 

bylo nejvhodnější vytvořit nový typ sociální služby. 

Celkem 100 % poskytovatelů tlumočnických služeb se domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí 

tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální 

služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé.  

Podíl těchto odpovědí poskytovatelů tlumočnických služeb vzrostl o 78 procentních bodů oproti 

celkovým výsledkům. 

 

  

vytvoření nového 
typu sociální služby 

– Tlumočení a 
zprostředkování 
komunikace pro 

osoby se sluchovým 
postižením a 

hluchoslepé; 1; 
100% 
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S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 412 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že žádný z poskytovatelů tlumočnických služeb nedokáže 

posoudit, zda navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést.  

Tuto otázku nedokázalo posoudit celkem 100 % respondentů. Podíl dotazovaných, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, vzrostl o 84 procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  

 

 

  

nedokáži posoudit; 
1; 100% 
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 413 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že všichni poskytovatelé tlumočnických služeb doporučují, 

aby navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 2016, v případě 

přijetí změny typologie sociálních služeb.  

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 100 % 

respondentů rok 2016.  

Preference poskytovatelů tlumočnických služeb na dobu nabytí účinnosti, v případě přijetí změny 

typologie sociálních služeb, se odlišují s celkovými výsledky, jelikož poskytovatelé tlumočnických 

služeb preferují jako nejvhodnější rok 2016 nad rokem 2017, který celkové výsledky staví na první 

místo.  

  

2016; 1; 100% 



 

 
Stránka | 460 

Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 414 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že všichni poskytovatelé tlumočnických služeb považují rok 

2017 za nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb.  

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 100 % respondentů 

rok 2017. Preference poskytovatelů tlumočnických služeb na stanovení lhůty pro změnu již 

existujících služeb se shodují s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 

 
 
  

2017; 1; 100% 
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7.6.17 Centra denních služeb  

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 21 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 

sociální službu centra denních služeb. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 415 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více jak polovina poskytovatelů center denních služeb si 

nemyslí, že je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena přibližně pětina 

dotazovaných.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 19 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze 

5 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 14 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 10 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za centra denních služeb významný rozdíl, a to v případě poklesu kladné odpovědi o 12 

procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 71 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 14 % 

respondenti a odpověď „spíše ne“ 57 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 8 procentních bodů. 

 

ano; 1; 
5% 

spíše ano; 3; 14% 

nedokáži 
posoudit; 2; 10% 

spíše ne; 12; 57% 

ne; 3; 14% 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 416 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že pouze necelá čtvrtina poskytovatelů center denních služeb 

věří, že je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace veřejnosti 

(dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je 

přesvědčena více jak polovina poskytovatelů center denních služeb. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 24 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 24 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 9 % 

respondentů. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se pozitivní odpovědi za 

centra denních služeb snížily o 6 procentních bodů. Problematiku nebylo schopno posoudit přibližně 

stejný podíl respondentů.   

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 67 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 19 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 48 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 8 procentních bodů.   

 

  

spíše ano; 5; 24% 

nedokáži posoudit; 
2; 9% 

spíše ne; 10; 48% 

ne; 4; 19% 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 417 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že více jak polovina poskytovatelů center denních služeb 

nepovažuje současnou typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní 

evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních službách za 

vyhovující. Poměrně vysoký podíl respondentů nedokáže problematiku posoudit. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 14 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 14 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 29 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil o 

15 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 14 

procentních bodů.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 57 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 19 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 38 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb nevykazuje výsledek za centra denních služeb významný rozdíl. 

 
  

spíše ano; 3; 14% 

nedokáži posoudit; 
6; 29% 

spíše ne; 8; 38% 

ne; 4; 19% 



 

 
Stránka | 464 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 418 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že téměř jedna polovina poskytovatelů center 

denních služeb nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a 

zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální 

služby. Třetina respondentů nedokáže tuto problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 19 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 19 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 34 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za centra denních služeb rozdíl v počtu kladných odpovědí, který poklesl o 8 procentních 

bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 12 procentních bodů.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 47 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 14 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 33 % respondentů. Výsledky poskytovatelů center denních služeb 

jsou téměř shodné s celkovými výsledky. 

 

  

spíše ano; 4; 19% 

nedokáži posoudit; 
7; 34% 

spíše ne; 7; 33% 

ne; 3; 14% 



 

 
Stránka | 465 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 419 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než čtvrtina poskytovatelů center denních 

služeb považuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na 

externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci. Téměř třetina respondentů nedokáže danou problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 28 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 28 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 29 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb podíl 

kladných odpovědí poskytovatelů center denních služeb je téměř shodný. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 13 procentních bodů.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 43 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 19 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 24 % respondentů. Podíl negativních odpovědí oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb poklesl o 12 procentních bodů. 

 

  

spíše ano; 6; 28% 

nedokáži posoudit; 
6; 29% 

spíše ne; 5; 24% 

ne; 4; 19% 



 

 
Stránka | 466 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 420 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že třetina poskytovatelů center denních služeb 

považuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti registrace 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 33 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 29 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů center denních služeb je zhruba stejný jako 

výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se zvýšil o 14 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 38 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 9 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 29 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

center denních služeb se snížil o 12 procentních bodů. 

  

spíše ano; 7; 33% 

nedokáži posoudit; 
6; 29% 

spíše ne; 6; 29% 

ne; 2; 9% 



 

 
Stránka | 467 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 421 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že téměř polovina poskytovatelů center denních 

služeb nepovažuje náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby za vyhovující.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 29 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 29 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 24 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů center denních služeb oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb je téměř stejný. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit je přibližně shodný.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 47 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 9 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 38 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

center denních služeb klesl o 6 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  

 

 

  

spíše ano; 6; 29% 

nedokáži posoudit; 
5; 24% 

spíše ne; 8; 38% 

ne; 2; 9% 



 

 
Stránka | 468 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 422 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že necelá polovina poskytovatelů center denních 

služeb nepovažuje stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na nastavení a 

správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby za vyhovující. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 28 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

0 % respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 28 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

24 % respondentů. Podíl kladných odpovědí je přibližně shodný s celkovými výsledky. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, vzrostl o 16 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 48 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 24 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 24 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

poskytovatelů center denních služeb klesl o 13 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky 

za všechny typy služeb.  

 

  

spíše ano; 6; 28% 

nedokáži posoudit; 
5; 24% 

spíše ne; 5; 24% 

ne; 5; 24% 



 

 
Stránka | 469 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 423 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že se většina poskytovatelů center denních služeb 

domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů ve struktuře 

sociálních služeb. Pouze necelá pětina dotazovaných si nemyslí, že dojde v této oblasti ke 

zlepšení.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 72 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

29 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 43 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 9 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů center denních služeb vzrostl o 7 procentních 

bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 9 procentních bodů 

oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 19 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 19 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

poskytovatelů center denních služeb se příliš nezměnil v porovnání s celkovými výsledky za všechny 

typy služeb.  

 

  

ano; 6; 29% 

spíše ano; 9; 43% 

nedokáži 
posoudit; 2; 9% 

spíše ne; 4; 19% 



 

 
Stránka | 470 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 424 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření zobrazují, že více jak polovina poskytovatelů center denních 

služeb věří, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci veřejnosti ve struktuře 

sociálních služeb.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 67 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

19 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 48 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 14 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů center denních služeb se oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za veškeré služby zvýšil o 5 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, klesl o 7 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 19 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 14 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

center denních služeb je přibližně shodný s celkovými výsledky. 

 

  

ano; 4; 19% 

spíše ano; 10; 48% 

nedokáži posoudit; 
3; 14% 

spíše ne; 3; 14% 

ne; 1; 
5% 



 

 
Stránka | 471 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 425 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se téměř polovina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních 

údajů a informací o poskytovaných sociálních službách. Třetina dotazovaných nedokázala 

problematiku posoudit. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 48 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 43 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 33 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí klesl o 8 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, je přibližně shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 19 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 19 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně 

shodný s celkovými výsledky zjišťovanými za všechny sociální služby. 

 

  

ano; 1; 
5% 

spíše ano; 9; 43% 

nedokáži posoudit; 
7; 33% 

spíše ne; 4; 19% 



 

 
Stránka | 472 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby? 

Graf 426 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se polovina respondentů nedokáže posoudit, zda 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických 

informací přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze 

strany organizací poskytujících sociální služby.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 29 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 29 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 52 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí výrazně poklesl, a to o 22 procentních bodů. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 18 procentních bodů oproti 

souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 19 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 19 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně 

shodný s celkovými výsledky zjišťovanými za všechny sociální služby. 

  

spíše ano; 6; 29% 

nedokáži posoudit; 
11; 52% 

spíše ne; 4; 19% 



 

 
Stránka | 473 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 427 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se více jak třetina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí výkaznictví a statistiku ze strany 

organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci. Stejný podíl 

respondentů nedokáže problematiku posoudit. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 38 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 38 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

taktéž 38 % respondentů. Podíl kladných odpovědí se oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny sociální služby snížil o 13 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se zvýšil o 7 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 24 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 24 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 6 

procentních bodů. 

 

 

  

spíše ano; 8; 38% 

nedokáži posoudit; 
8; 38% 

spíše ne; 5; 24% 



 

 
Stránka | 474 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 428 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se téměř polovina poskytovatelů center denních služeb 

domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Více jak třetina respondentů nedokáže 

tuto problematiku posoudit. 

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 48 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 14 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 34 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 38 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se snížil o 7 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil také o 7 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 14 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 14 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je shodný.  

 

  

ano; 3; 14% 

spíše ano; 7; 34% nedokáži posoudit; 
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spíše ne; 3; 14% 



 

 
Stránka | 475 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby? 

Graf 429 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více jak polovina poskytovatelů center denních služeb 

nedokáže posoudit, zda navrhovaná typologie sníží náročnost na zajištění financování 

poskytování sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. 

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 24 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 24 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 57 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů center denních služeb je nižší o 16 procentních 

bodů oproti výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, se zvýšil o 24 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 19 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 19 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se snížil o 8 

procentních bodů.  

 

  

spíše ano; 5; 24% 

nedokáži posoudit; 
12; 57% 

spíše ne; 4; 19% 



 

 
Stránka | 476 

Domníváte se, že navrhovaná typologie  sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 430 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů center denních 

služeb se domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na nastavení a 

správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 53 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 48 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 29 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů center denních služeb je téměř shodný 

s celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se také příliš 

neodlišuje od celkových výsledků. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 18 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 9 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 9 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně 

shodný s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 
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Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 431 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro naprostou většinu respondentů je změna typologie 

sociálních služeb srozumitelná. Opak tvrdí nízké procento dotazovaných. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 85 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 33 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 52 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 10 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů center denních služeb je shodný s celkovými 

výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, vzrostl o 6 procentních bodů.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo 5 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % respondentů 

a odpověď „spíše ne“ právě 5 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se snížil o 6 procentních 

bodů oproti celkovým výsledkům.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 432 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že téměř polovina respondentů považuje za vhodné, aby byl v 

souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 43 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 19 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů center denních služeb se snížil o 15 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, je shodný s celkovými výsledky. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 38 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 33 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 16 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 433 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů center denních služeb považuje za 

vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden personální standard 

pro všechny druhy sociálních služeb. O opaku je přesvědčena přibližně jedna třetina 

respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 62 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 29 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 9 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů center denních služeb je o 8 procentních bodů 

nižší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je 

shodný s celkovými výsledky. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 29 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 29 % respondentů. Podíl záporných odpovědí vzrostl o 8 

procentních bodů.  
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Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností  při poskytování sociální služby?  

Graf 434 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že většina poskytovatelů center denních služeb považuje za 

vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit základní činností při 

poskytování sociální služby. Třetina respondentů nedokáže problematiku posoudit. 

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 62 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 29 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 33 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů center denních služeb je o 9 procentních bodů 

vyšší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je 

téměř shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 5 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % respondentů 

a odpověď „spíše ne“ právě 5 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se snížil o 12 procentních 

bodů. 
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 435 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že více než polovina poskytovatelů center denních služeb 

nedokáže posoudit, jaké řešení tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb 

by bylo nejvhodnější. 

Celkem 33 % poskytovatelů center denních služeb se domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí 

tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální 

služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé.  

Podíl těchto odpovědí poskytovatelů center denních služeb je vyšší o 11 procentních bodů oproti 

celkovým výsledkům. 

Celkově 57 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Podíl odpovědí je přibližně shodný 

s celkovými výsledky. 

Naopak 10 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového 

typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Tento názor je u poskytovatelů center 

denních služeb zastoupený méně, než ukazují výsledky celkového šetření. Podíl odpovědí je nižší o 

14 procentních bodů. 
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S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 436 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než polovina poskytovatelů center denních služeb 

doporučuje navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést. Téměř čtvrtina 

respondentů nedokáže danou problematiku posoudit.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 66 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 14 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 52 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 24 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů center denních služeb se snížil o 6 procentních 

bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, vzrostl 

o 8 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 10 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 10 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se přibližně 

shoduje s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 437 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že téměř polovina poskytovatelů center denních služeb 

doporučuje, aby navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 2017, 

v případě přijetí změny typologie sociálních služeb. Naopak nejméně vhodný, dle respondentů, 

je rok 2019.  

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 48 % 

respondentů rok 2017. Následuje rok 2018, pro který hlasovalo 24 % respondentů a rok 2020 a 

později s celkem 14 % hlasů a rok 2016 se stejným počtem hlasů.  

Za nejméně vhodnou dobu je považován rok 2019, pro který nehlasoval nikdo z dotazovaných.  

Preference poskytovatelů center denních služeb na dobu nabytí účinnosti, v případě přijetí změny 

typologie sociálních služeb, se shoduje s celkovými výsledky, které taktéž staví na první místo rok 

2017.  
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 438 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů center denních služeb považuje rok 

2018 za nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb. Naopak nejméně vhodný, dle 

respondentů, je rok 2019.  

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 43 % respondentů rok 

2018. Následuje rok 2017, pro který hlasovalo 28 % respondentů a rok 2020 a později s celkem 19 % 

hlasů. 

Za nejméně vhodné stanovení lhůty je považován rok 2016 (5 % hlasů) a rok 2019 (5 % hlasů).  

Preference poskytovatelů center denních služeb na stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb 

se neshodují s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. Poskytovatelé center 

denních služeb preferují jako nejvhodnější rok 2018 před rokem 2017, pro který hlasovala většina 

poskytovatelů sociálních služeb. 
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7.6.18 Domovy pro osoby se zdravotním postižením  

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 70 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 

sociální službu domovy pro osoby se zdravotním postižením. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 439 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více jak polovina poskytovatelů domovů pro osoby se 

zdravotním postižením si nemyslí, že je současná typologie sociálních služeb vyhovující 

z hlediska orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je 

přesvědčena čtvrtina respondentů.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolila pouze 

4 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 21 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 7 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za domovy pro osoby se zdravotním postižením rozdíl, a to v případě poklesu podílu kladné 

odpovědi o 6 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl 

respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 68 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo pouze 

16 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 52 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku 

dotazníkového šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 5 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 440 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že pouze přibližně čtvrtina poskytovatelů domovů pro osoby se 

zdravotním postižením věří, že je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních 

služeb. O opaku je přesvědčena více jak polovina poskytovatelů domovů pro osoby se 

zdravotním postižením. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 27 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze 

7 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 8 % 

respondentů. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se pozitivní odpovědi za 

domovy pro osoby se zdravotním postižením výrazně neodlišují. Problematiku nebylo schopno 

posoudit přibližně stejný podíl respondentů.   

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 65 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 19 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 46 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření podíl záporných odpovědí vzrostl o 6 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 441 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že téměř tři čtvrtiny poskytovatelů domovů pro osoby se 

zdravotním postižením nepovažuje současnou typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti 

na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách za vyhovující. O opaku je přesvědčena necelá pětina respondentů.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 18 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze 

1 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 17 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 13 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil o 

11 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 69 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 33 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 36 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za domovy pro osoby se zdravotním postižením 

významný rozdíl, a to v případě nárůstu záporných odpovědí o 14 procentních bodů. 

  

ano; 1; 1% 

spíše ano; 12; 17% 

nedokáži posoudit; 
9; 13% 

spíše ne; 25; 36% 

ne; 23; 33% 



 

 
Stránka | 488 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 442 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů domovů 

pro osoby se zdravotním postižením nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za 

vyhovující z hlediska náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování 

nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby. O opaku je přesvědčena pětina dotazovaných, stejný podíl 

respondentů nedokázal tuto problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

7 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 13 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za domovy pro osoby se zdravotním postižením rozdíl v počtu kladných odpovědí, který 

poklesl o 7 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 34 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 26 % respondentů. Porovnání výsledků dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb s výsledky poskytovatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením zobrazuje 

zvýšení negativních odpovědí o 9 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 443 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů domovů 

pro osoby se zdravotním postižením nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za 

vyhovující z hlediska náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací 

poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci. Přibližně pětina respondentů je 

přesvědčena o opaku. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 22 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolila pouze  

3 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 19 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 11 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb poklesl 

podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením o 7 procentních 

bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 67 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 29 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 38 % respondentů. Podíl negativních odpovědí oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb se zvýšil o 12 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 444 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že více než jedna polovina poskytovatelů domovů pro 

osoby se zdravotním postižením nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z 

hlediska náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby. Přibližně čtvrtina respondentů považuje stav za vyhovující. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 26 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

6 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 14 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením 

poklesl o 9 procentních bodů v porovnání s výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. 

Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je také přibližně shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 37 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

domovů pro osoby se zdravotním postižením je o 10 procentních bodů vyšší v porovnání s celkovými 

výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 445 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů domovů pro osoby se 

zdravotním postižením nepovažuje náročnost na zajištění financování poskytování sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby za vyhovující.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 15 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volila pouze  

3 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 12 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 17 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením 

oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb klesl o 12 procentních bodů. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit je přibližně stejný.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 68 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 24 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 44 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

domovů pro osoby se zdravotním postižením vzrost o 15 procentních bodů v porovnání s celkovými 

výsledky za všechny typy služeb.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 446 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že tři čtvrtiny poskytovatelů domovů pro osoby se 

zdravotním postižením nepovažuje stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby za vyhovující. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 23 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

6 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 17 % respondentů. Problematiku nedokázala posoudit 3 % 

respondentů. Pozorujeme zde pokles podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů domovů 

pro osoby se zdravotním postižením oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny 

typy služeb, a to o 8 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit 

je přibližně shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 74 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 40 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 34 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

domovů pro osoby se zdravotním postižením vzrost o 13 procentních bodů v porovnání s celkovými 

výsledky za všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 447 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že se většina poskytovatelů domovů pro osoby se 

zdravotním postižením domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

klientů ve struktuře sociálních služeb. Pouze malá část si nemyslí, že dojde v této oblasti ke 

zlepšení.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 76 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

29 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 47 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 13 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením 

vzrostl o 11 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil 

o 5 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 11 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 11 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

poskytovatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením výrazně poklesl o 6 procentních bodů 

v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy služeb. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 448 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření zobrazují, že většina poskytovatelů domovů pro osoby se 

zdravotním postižením věří, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

veřejnosti ve struktuře sociálních služeb.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 71 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

21 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 50 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 13 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením 

se oproti výsledkům dotazníkového šetření za veškeré služby zvýšil o 9 procentních bodů. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 8 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 16 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 3 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 13 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

domovů pro osoby se zdravotním postižením je přibližně shodný s celkovými výsledky za všechny 

typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 449 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se více jak polovina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních 

údajů a informací o poskytovaných sociálních službách. Poměrně vysoký podíl respondentů 

nedokázal danou problematiku posoudit.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 59 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 26 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 37 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí je přibližně shodný s celkovými výsledky. Podíl respondentů, 

kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 7 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpověděla pouze 4 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 4 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se snížil o 10 

procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 450 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se více jak polovina respondentů domnívá, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických 

informací přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze 

strany organizací poskytujících sociální služby. Poměrně značný podíl respondentů neuměl 

problematiku posoudit.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 59 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 29 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 30 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 36 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se zvýšil o 8 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, je přibližně shodný s celkovými výsledky. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 5 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo pouze 1 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 4 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se snížil o 10 

procentních bodů.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 451 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se polovina respondentů domnívá, že navrhovaná typologie 

sociálních služeb sníží náročnost na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací 

poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci. Poměrně značný podíl respondentů 

nedokázal problematiku posoudit.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 53 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 24 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 29 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 36 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny sociální 

služby výrazně neliší. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 5 

procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 11 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 4 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 7 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se snížil o 7 

procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 452 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se více než polovina poskytovatelů domovů pro osoby se 

zdravotním postižením domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Přibližně čtvrtina 

respondentů nedokáže tuto problematiku posoudit. 

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 63 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 24 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 39 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 24 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se zvýšil o 8 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 7 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 13 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 7 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně shodný 

s celkovými výsledky. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních  služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 453 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se téměř jedna polovina poskytovatelů domovů pro osoby 

se zdravotním postižením domnívá, že navrhovaná typologie sníží náročnost na zajištění 

financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. 

Poměrně velká část respondentů nedokázala problematiku posoudit.  

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 49 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 19 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 30 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 34 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením je 

vyšší o 9 procentních bodů oproti výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, je přibližně shodný s celkovými výsledky.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo 17 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 9 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 8 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se snížil o 10 

procentních bodů.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 454 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů domovů pro osoby se 

zdravotním postižením se domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost 

na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb. O 

opaku je přesvědčena necelá pětina respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 63 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 26 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 37 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 21 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením je 

vyšší o 11 procentních bodů oproti výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, poklesl o 6 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 16 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 10 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se snížil o 5 

procentních bodů.  
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Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 455 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro naprostou většinu respondentů je změna typologie 

sociálních služeb srozumitelná. Opak tvrdí pouze nízké procento dotázaných poskytovatelů 

domovů pro osoby se zdravotním postižením. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 91 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 47 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 44 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit pouze 5 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením 

vzrostl o 6 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je 

přibližně shodný. 

Záporně na tuto otázku odpověděla 4 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % respondentů 

a odpověď „spíše ne“ právě 4 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se snížil o 7 procentních 

bodů oproti celkovým výsledkům.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 456 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů považuje za vhodné, aby byl v 

souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby. Poměrně vysoký podíl poskytovatelů domovů pro osoby 

se zdravotním postižením nedokázalo problematiku posoudit. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 61 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 34 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 27 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 22 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením 

nevykazuje výrazný rozdíl oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, je také přibližně shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 17 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ volila 3 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 14 % respondentů. Podíl negativních odpovědí za poskytovatele 

domovů pro osoby se zdravotním postižením liší od celkových výsledků za všechny služby, jelikož 

podíl záporných odpovědí je o 5 procentních bodů nižší.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 457 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů domovů pro osoby se zdravotním 

postižením považuje za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb. O opaku je přesvědčena 

necelá jedna pětina respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 77 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 36 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 41 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 7 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením je 

o 7 procentních bodů vyšší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, je přibližně shodný s celkovými výsledky.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo 16 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 3 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 13 % respondentů. Podíl záporných odpovědí klesl o 5 

procentních bodů. 
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Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služe b stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 458 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že většina poskytovatelů domovů pro osoby se zdravotním 

postižením považuje za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 73 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 37 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 36 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 10 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením je 

o 20 procentních bodů vyšší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se snížil taktéž o 20 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 17 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 11 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se shoduje 

s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 

. 
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 459 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že přibližně polovina poskytovatelů domovů pro osoby se 

zdravotním postižením nedokáže posoudit, jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v 

navrhované typologii sociálních služeb by bylo nejvhodnější. 

Celkem 23 % poskytovatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením se domnívá, že nejvhodnější 

řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu 

sociální služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a 

hluchoslepé.  Podíl těchto odpovědí poskytovatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením je 

přibližně shodný jako výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 

Celkově 48 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Oproti celkovým výsledkům podíl 

odpovědí klesl o 6 procentních bodů. 

Naopak 29 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového 

typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Tento názor je u poskytovatelů domovů pro 

osoby se zdravotním postižením zastoupený více, než ukazují výsledky celkového šetření. Podíl 

odpovědí je zvýšil o 5 procentních bodů. 
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S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 460 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů domovů pro osoby se zdravotním 

postižením doporučuje navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 83 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 42 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 41 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 14 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením se 

zvýšil o 11 procentních bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, je přibližně stejný. 

Záporně na tuto otázku odpověděla 3 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % respondentů 

a odpověď „spíše ne“ právě 3 % respondentů. Podíl záporných odpovědí poklesl o 9 procentních 

bodů.  
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 461 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že téměř polovina poskytovatelů domovů pro osoby se 

zdravotním postižením doporučuje, aby navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla 

účinnosti v roce 2016, v případě přijetí změny typologie sociálních služeb. Naopak nejméně 

vhodný, dle respondentů, je rok 2019.  

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 44 % 

respondentů rok 2016. Následuje rok 2017, pro který hlasovalo 34 % respondentů a rok 2018 

s celkem 10 % hlasů.  

Za nejméně vhodnou dobu pro 9 % respondentů je považován rok 2020 a později a rok 2019, pro 

který hlasovaly pouze 3 % respondentů. 

Preference poskytovatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením na dobu nabytí účinnosti, 

v případě přijetí změny typologie sociálních služeb, se odlišují s celkovými výsledky, jelikož 

poskytovatelé domovů pro osoby se zdravotním postižením preferují jako nejvhodnější rok 2016 nad 

rokem 2017, který celkové výsledky staví na první místo.  

 

  

2016; 31; 44% 

2017; 24; 34% 

2018; 7; 10% 

2019; 2; 3% 2020 a 
později; 

6; 9% 



 

 
Stránka | 508 

Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 462 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že největší část poskytovatelů domovů pro osoby se 

zdravotním postižením považuje rok 2017 za nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících 

služeb. Naopak nejméně vhodný, dle respondentů, je rok 2019.  

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 40 % respondentů rok 

2017. Následuje rok 2018, pro který hlasovalo 18 % respondentů a rok 2020 a později s celkem 16 % 

hlasů a rok 2016 se stejným podílem hlasů, tedy 16 %. 

Za nejméně vhodné stanovení lhůty je považován rok 2019, pro který hlasovalo 10 % dotazovaných.   

Preference poskytovatelů domovů pro osoby se zdravotním postižením na stanovení lhůty pro změnu 

již existujících služeb se přibližně shodují s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální 

služby. 
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7.6.19 Domovy se zvláštním režimem  

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 111 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 

sociální službu domovy se zvláštním režimem. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 463 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než polovina poskytovatelů domovů se zvláštním 

režimem si nemyslí, že je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace 

klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena necelá 

třetina poskytovatelů domovů se zvláštním režimem 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 29 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze 

9 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Problematiku nedokázaly posoudit pouze 

3 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb 

nevykazuje výsledek za domovy se zvláštním režimem významný rozdíl. Problematiku nedokázal 

posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 68 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 26 % 

respondenti a odpověď „spíše ne“ 42 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se počet záporných odpovědí zvýšil o 5 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 464 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že pouze čtvrtina poskytovatelů domovů se zvláštním režimem 

věří, že je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace veřejnosti 

(dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku 

jsou přesvědčeny téměř tři čtvrtiny poskytovatelů domovů se zvláštním režimem.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 26 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 12 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 14 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 8 % 

respondentů. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se pozitivní odpovědi za 

domovy se zvláštním režimem výrazně neodlišují. Problematiku nebylo schopno posoudit přibližně 

stejný podíl respondentů.   

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 66 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 25 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 41 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se počet záporných odpovědí zvýšil o 6 procentních bodů.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 465 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že téměř tři čtvrtiny poskytovatelů domovů se zvláštním režimem 

nepovažuje současnou typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní 

evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních službách za 

vyhovující. O opaku je přesvědčena čtvrtina respondentů.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 24 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 11 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 13 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 10 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se počet kladných odpovědí snížil o 

5 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 66 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 29 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 37 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za domovy se zvláštním režimem rozdíl, a to 

v případě nárůstu záporných odpovědí o 11 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 466 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů domovů se 

zvláštním režimem nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a 

zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální 

služby. Čtvrtině respondentů současný stav vyhovuje. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 24 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 9 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 15 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 14 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb nevykazuje 

výsledek za domovy se zvláštním režimem významný rozdíl v počtu kladných odpovědí. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali danou problematiku posoudit, poklesl o 8 procentních bodů.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 72 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 38 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 23 % respondentů. Porovnání výsledků dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb s výsledky poskytovatelů domovů se zvláštním režimem zobrazuje zvýšení 

negativních odpovědí o 21 procentních bodů. 

 

ano; 10; 9% 

spíše ano; 17; 15% 

nedokáži posoudit; 
15; 14% 

spíše ne; 27; 24% 

ne; 42; 38% 



 

 
Stránka | 513 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 467 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů domovů se 

zvláštním režimem nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby 

pro účely orgánů veřejné moci. Pětina respondentů je přesvědčena o opaku. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 19 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolily pouze  

5 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 14 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 13 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb poklesl 

počet kladných odpovědí poskytovatelů domovů se zvláštním režimem o 10 procentních bodů. 

Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 68 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 36 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 32 % respondentů. Počet negativních odpovědí oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb se zvýšil o 13 procentních bodů. 
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Stránka | 514 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hled iska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 468 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že více než jedna polovina poskytovatelů domovů se 

zvláštním režimem nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Téměř 

jedna třetina respondentů považuje stav za vyhovující. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 31 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 12 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 19 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 12 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů se zvláštním režimem je zhruba stejný 

jako výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se se neodlišuje od celkových výsledků. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 57 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 27 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 30 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

domovů se zvláštním režimem je vyšší o 7 procentních bodů. 
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Stránka | 515 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 469 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů domovů se zvláštním 

režimem nepovažuje náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby za vyhovující.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 23 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 16 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 15 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů se zvláštním režimem oproti 

výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb klesl o 4 procentní body. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit je přibližně stejný.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 62 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 31 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 31 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

poskytovatelů domovů se zvláštním režimem vzrost o 9 procentních bodů v porovnání s celkovými 

výsledky za všechny typy služeb.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 470 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že více jak polovina poskytovatelů domovů se 

zvláštním režimem nepovažuje stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby za vyhovující. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 26 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

11 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 15 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 8 % 

respondentů. Pozorujeme zde pokles podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů domovů 

se zvláštním režimem oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, a to 

o 5 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit je shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 66 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 38 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 28 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

domovů se zvláštním režimem vzrost o 5 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za 

všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 471 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že se většina poskytovatelů domovů se zvláštním 

režimem domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů ve 

struktuře sociálních služeb. Pouze malá část si nemyslí, že dojde v této oblasti ke zlepšení.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 70 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

24 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 46 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 14 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů domovů se zvláštním režimem je přibližně 

shodný s celkovými výsledky dotazníkového šetření za veškeré služby. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 4 procentní body oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 16 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 11 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

domovů se zvláštním režimem poklesl o 16 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za 

všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší  orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 472 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření zobrazují, že více jak polovina poskytovatelů domovů se 

zvláštním režimem věří, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci veřejnosti ve 

struktuře sociálních služeb.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 66 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

24 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 42 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 19 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů domovů se zvláštním režimem se oproti 

výsledkům dotazníkového šetření za veškeré služby výrazně nezměnil. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, je shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 15 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolily 4 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 11 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

domovů se zvláštním režimem vzrostl, je shodný s celkovými výsledky za všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 473 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se většina respondentů domnívá, že navrhovaná typologie 

sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a 

informací o poskytovaných sociálních službách. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 67 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 28 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 39 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 27 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se zvýšil o 11 procentních bodů v porovnání s 

celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je shodný.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo pouze 6 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolily 3 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 3 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se snížil o 8 

procentních bodů.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 474 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se více jak polovina respondentů domnívá, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických 

informací přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze 

strany organizací poskytujících sociální služby. Poměrně značný podíl respondentů neuměl 

problematiku posoudit.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 63 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 30 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 26 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se zvýšil o 12 procentních bodů v porovnání s 

celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 8 

procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 11 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 6 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně shodný 

s celkovými výsledky zjišťovanými za všechny sociální služby. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 475 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se více než polovina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí výkaznictví a statistiku ze strany 

organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 62 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 29 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 25 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny sociální 

služby zvýšil o 11 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se 

snížil o 6 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 13 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 6 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se snížil o 5 

procentních bodů. 
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Stránka | 522 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 476 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se více než polovina poskytovatelů domovů se zvláštním 

režimem domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Třetina respondentů 

nedokáže tuto problematiku posoudit. 

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 60 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 29 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 28 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se téměř shoduje s celkovými výsledky dotazníkového šetření 

za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je stejný 

jako celkové výsledky. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 12 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 7 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se neodlišuje od 

celkových výsledků.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 477 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se právě jedna polovina poskytovatelů domovů se zvláštním 

režimem domnívá, že navrhovaná typologie sníží náročnost na zajištění financování poskytování 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. 

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 50 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 29 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 26 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů se zvláštním režimem je vyšší o 10 

procentních bodů oproti výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se snížil o 7 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 24 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 12 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 12 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně 

stejný. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sní ží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 478 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů domovů se zvláštním 

režimem se domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na nastavení a 

správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb. O opaku je 

přesvědčena pětina respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 57 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 25 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 32 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 23 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů se zvláštním režimem je vyšší  

o 5 procentních bodů oproti výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, je téměř shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 13 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně shodný 

s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 
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Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 479 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro naprostou většinu respondentů je změna typologie 

sociálních služeb srozumitelná. Opak tvrdí pouze nízké procento dotázaných poskytovatelů 

domovů se zvláštním režimem.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 84 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 51 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit pouze 5 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů se zvláštním režimem je shodný 

s celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je také shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 11 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolily 2 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 9 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se neodlišuje od 

celkových výsledků.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 480 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů považuje za vhodné, aby byl v 

souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby. Čtvrtina poskytovatelů domovů se zvláštním režimem 

nedokázalo problematiku posoudit. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 27 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 24 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů se zvláštním režimem je přibližně 

shodný s celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se neliší 

od celkových výsledků. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 16 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 9 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se snížil o 6 

procentních bodů.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 481 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů domovů se zvláštním režimem 

považuje za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden 

personální standard pro všechny druhy sociálních služeb. O opaku je přesvědčena jedna pětina 

respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 68 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 36 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 32 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 12 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů se zvláštním režimem je shodný 

s celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se neliší. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 12 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se shoduje 

s celkovými výsledky. 
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Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 482 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že většina poskytovatelů domovů se zvláštním režimem považuje 

za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit základní činností 

při poskytování sociální služby. Pětina respondentů nedokáže problematiku posoudit. 

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 71 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 42 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 29 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 11 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů se zvláštním režimem je o 18 

procentních bodů vyšší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se snížil o 19 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 18 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 9 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 9 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se shoduje 

s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typo logii sociálních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 483 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že více než polovina poskytovatelů domovů se zvláštním režimem 

nedokáže posoudit, jaké řešení pojetí domovů se zvláštním režimem v navrhované typologii 

sociálních služeb by bylo nejvhodnější. 

Celkem 21 % poskytovatelů domovů se zvláštním režimem se domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí 

tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální 

služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé.  

Podíl těchto odpovědí poskytovatelů domovů se zvláštním režimem je shodný jako výsledky 

dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 

Celkově 59 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Oproti celkovým výsledkům podíl 

odpovědí vzrostl o 5 procentních bodů. 

Naopak 20 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového 

typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Tento názor je u poskytovatelů domovů se 

zvláštním režimem zastoupený stejným poměrem jako v celkových výsledcích. 
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S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 484 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než polovina poskytovatelů domovů se zvláštním 

režimem doporučuje navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést. Proti změně je 

pouze desetina respondentů, poměrně vysoké procento respondentů nedokáže danou 

problematiku posoudit.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 77 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 36 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 41 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 14 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů domovů se zvláštním režimem se zvýšil o 5 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, je shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 9 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 1 % respondentů 

a odpověď „spíše ne“ 8 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se shoduje s celkovými výsledky 

zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 485 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů domovů se zvláštním režimem 

doporučuje, aby navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 2016, 

v případě přijetí změny typologie sociálních služeb. Naopak nejméně vhodný, dle respondentů, 

je rok 2019.  

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 41 % 

respondentů rok 2016. Následuje rok 2017, pro který hlasovalo 33 % respondentů a rok 2018 

s celkem 12 % hlasů.  

Za nejméně vhodnou dobu pro 9 % respondentů je považován rok 2020 a později a rok 2019, pro 

který hlasovalo pouze 5 % respondentů. 

Preference poskytovatelů domovů se zvláštním režimem na dobu nabytí účinnosti, v případě přijetí 

změny typologie sociálních služeb, se liší. Poskytovatelé domovů se zvláštním režimem jako 

nejvhodnější dobu preferují rok 2016 před rokem 2017, který preferuje většina poskytovatelů 

sociálních služeb.  
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 486 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že téměř jedna třetina poskytovatelů domovů se zvláštním 

režimem považuje rok 2018 za nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb. Naopak 

nejméně vhodný, dle respondentů, je rok 2019.  

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 29 % respondentů rok 

2018. Následuje rok 2017, pro který hlasovalo 27 % respondentů a rok 2016 s celkem 20 % hlasů. 

Za nejméně vhodné stanovení lhůty je považován rok 2020 a později (13 % hlasů) a rok 2019 (11 % 

hlasů).  

Preference poskytovatelů domovů se zvláštním režimem na stanovení lhůty pro změnu již 

existujících služeb se liší. Poskytovatelé domovů se zvláštním režimem jako nejvhodnější dobu 

preferují rok 2018 před rokem 2017, který preferuje většina poskytovatelů sociálních služeb. 
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7.6.20 Chráněné bydlení  

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 33 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 

sociální službu chráněné bydlení. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 487 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více jak polovina poskytovatelů chráněného bydlení si 

nemyslí, že je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 29 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolila pouze 

2 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 27 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 10 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb nevykazuje 

výsledek za chráněné bydlení významný rozdíl. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný 

podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 61 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 14 % 

respondenti a odpověď „spíše ne“ 47 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí výrazně nezměnil.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 488 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že pouze čtvrtina poskytovatelů chráněného bydlení věří, že je 

současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, 

města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena 

více než polovina poskytovatelů chráněného bydlení. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 27 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolila pouze 

4 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 23 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 8 % 

respondentů. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se pozitivní odpovědi za 

chráněné bydlení výrazně neodlišují. Problematiku nebylo schopno posoudit přibližně stejný podíl 

respondentů.   

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 65 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 22 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 43 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí výrazně neodlišuje.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 489 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že více jak polovina poskytovatelů chráněného bydlení 

nepovažuje současnou typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní 

evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních službách za 

vyhovující. O opaku je přesvědčena přibližně pětina respondentů.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 22 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 22 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 12 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil o 

7 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 66 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 31 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 35 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za chráněné bydlení významný rozdíl, a to 

v případě nárůstu záporných odpovědí o 10 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhov ující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 490 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů 

chráněného bydlení nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a 

zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální 

služby. Téměř čtvrtina respondentů nedokáže tuto problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 22 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolila pouze  

2 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 23 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb nevykazuje 

výsledek za chráněné bydlení významný rozdíl v počtu kladných odpovědí. Problematiku nedokázal 

posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 55 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 35 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Porovnání výsledků dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb s výsledky poskytovatelů chráněného bydlení se výrazně neodlišuje. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 491 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů 

chráněného bydlení nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby 

pro účely orgánů veřejné moci. Necelá třetina respondentů je přesvědčena o opaku. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 30 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 30 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 8 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb podíl 

kladných odpovědí poskytovatelů chráněného bydlení nevykazuje významný rozdíl. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, poklesl o 8 procentních bodů.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 62 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 31 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 31 % respondentů. Podíl negativních odpovědí oproti 

výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb se zvýšil o 7 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 492 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že více než jedna polovina poskytovatelů chráněného 

bydlení nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Přibližně čtvrtina 

respondentů považuje stav za vyhovující. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 24 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolila pouze  

2 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 22 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 18 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů chráněného bydlení je o 11 procentních bodů 

nižší než výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, je přibližně shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 58 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 29 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 29 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

poskytovatelů chráněného bydlení vzrostl o 8 procentních bodů. 
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Stránka | 539 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 493 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů chráněného bydlení 

nepovažuje náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby za vyhovující.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 16 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 16 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 24 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů chráněného bydlení oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb klesl o 11 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit je přibližně stejný.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 31 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 29 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

chráněného bydlení vzrost o 7 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  

 

 

  

spíše ano; 8; 16% 

nedokáži posoudit; 
12; 24% 

spíše ne; 14; 29% 

ne; 15; 31% 



 

 
Stránka | 540 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních  služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 494 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů chráněného bydlení 

nepovažuje stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na nastavení a správu 

systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby za vyhovující. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 28 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

6 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 22 % respondentů. Všichni dotazovaní dokázali problematiku 

posoudit. Podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů chráněného bydlení je oproti 

celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb téměř shodný. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, klesl o 8 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 72 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 41 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 31 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

chráněného bydlení vzrost o 11 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Stránka | 541 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 495 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že se většina poskytovatelů chráněného bydlení 

domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů ve struktuře 

sociálních služeb. Pouze malá část si nemyslí, že dojde v této oblasti ke zlepšení.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 70 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

25 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 45 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 14 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů chráněného bydlení je přibližně shodný 

s celkovými výsledky dotazníkového šetření za veškeré služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, je také téměř shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 16 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 4 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 12 % respondentů. Podíl negativních odpovědí se u poskytovatelů 

chráněného bydlení oproti celkovým výsledkům výrazně nezměnil. 
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Stránka | 542 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zle pší orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 496 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření zobrazují, že polovina poskytovatelů chráněného bydlení věří, 

že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci veřejnosti ve struktuře sociálních 

služeb.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

23 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 37 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 21 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů chráněného bydlení se oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za veškeré služby snížil o 2 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, je přibližně shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 14 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

chráněného bydlení vzrostl o 3 procentní body v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Stránka | 543 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 497 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se většina respondentů domnívá, že navrhovaná typologie 

sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a 

informací o poskytovaných sociálních službách. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 63 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 24 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 39 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 29 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se zvýšil o 7 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, je přibližně shodný.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo pouze 8 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 4 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 4 % respondentů. Podíl záporných odpovědí poklesl o 6 

procentních bodů. 
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Stránka | 544 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 498 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se více jak polovina respondentů domnívá, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických 

informací přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze 

strany organizací poskytujících sociální služby. Poměrně značný podíl respondentů neuměl 

problematiku posoudit.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 57 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 37 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 31 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se zvýšil o 6 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, je přibližně shodný s celkovými výsledky. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 12 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 6 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně 

shodný s celkovými výsledky zjišťovanými za všechny sociální služby. 
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Stránka | 545 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 499 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se více než polovina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí výkaznictví a statistiku ze strany 

organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci. Poměrně velká část 

respondentů nedokázalo problematiku posoudit.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 59 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 18 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 41 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 27 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny sociální 

služby zvýšil o 8 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit je 

přibližně shodný.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo 14 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 6 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se snížil o 4 

procentní body. 
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Stránka | 546 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 500 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se více než polovina poskytovatelů chráněného bydlení 

domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Téměř čtvrtina respondentů nedokáže 

tuto problematiku posoudit. 

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 62 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 39 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 22 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se zvýšil o 7 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 9 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 16 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 6 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně shodný 

s celkovými výsledky. 
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Stránka | 547 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 501 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se více jak třetina poskytovatelů chráněného bydlení 

domnívá, že navrhovaná typologie sníží náročnost na zajištění financování poskytování 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Velká část respondentů 

nedokázala problematiku posoudit.  

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 39 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 14 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 37 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů chráněného bydlení je přibližně shodný s 

výsledky za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se 

zvýšil o 4 procentní body oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 24 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 14 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 10 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně stejný. 
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Stránka | 548 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 502 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů chráněného bydlení 

se domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na nastavení a správu 

systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb. O opaku je přesvědčena 

necelá čtvrtina respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 62 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 41 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 16 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů chráněného bydlení je vyšší o 10 procentních 

bodů oproti výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, výrazně poklesl o 11 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 22 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 14 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 8 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně shodný 

s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 
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Stránka | 549 

Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 503 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro naprostou většinu respondentů je změna typologie 

sociálních služeb srozumitelná. Opak tvrdí pouze necelá pětina dotázaných poskytovatelů 

chráněného bydlení.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 90 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 41 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 49 % respondentů. Problematiku nedokázala posoudit pouze 2 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů chráněného bydlení je přibližně shodný 

s celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se také výrazně 

neliší.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo 8 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % respondentů 

a odpověď „spíše ne“ taktéž právě 8 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se snížil o 3 

procentní body oproti celkovým výsledkům.  
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Stránka | 550 

Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 504 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů považuje za vhodné, aby byl v 

souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby. Poměrně vysoký podíl poskytovatelů chráněného bydlení 

nedokázalo problematiku posoudit. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 52 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 27 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 22 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů chráněného bydlení se snížil o 6 procentních 

bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je 

téměř shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 26 % dotazovaných, přičemž odpověď „ano“ zvolila 4 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 22 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se výrazně 

neodlišuje od celkových výsledků. 
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Stránka | 551 

Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 505 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů chráněného bydlení považuje za 

vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden personální standard 

pro všechny druhy sociálních služeb. O opaku je přesvědčena jedna pětina respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 80 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 33 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 47 % respondentů. Všichni dotazovaní dokázali problematiku 

posoudit. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů chráněného bydlení je o 10 procentních bodů vyšší 

oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 9 

procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 4 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 16 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se přibližně shoduje 

s celkovými výsledky. 

 

 

 

 

 

ano; 16; 33% 

spíše ano; 23; 47% 

spíše ne; 8; 16% 

ne; 2; 4% 



 

 
Stránka | 552 

Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 506 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že většina poskytovatelů chráněného bydlení považuje za vhodné, 

aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit základní činností při 

poskytování sociální služby. 

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 68 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 25 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 43 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit  

10 % respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů chráněného bydlení vzrostl o 15 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, se snížil o 20 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 22 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 14 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 8 % respondentů. Podíl záporných odpovědí vzrostl o 5 

procentních bodů.  
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typolog ii sociálních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 507 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že téměř polovina poskytovatelů chráněného bydlení nedokáže 

posoudit, jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb by 

bylo nejvhodnější. 

Celkem 20 % poskytovatelů chráněného bydlení se domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí 

tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální 

služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé.  

Podíl těchto odpovědí poskytovatelů chráněného bydlení je přibližně shodný jako výsledky 

dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 

Celkově 49 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Oproti celkovým výsledkům podíl 

odpovědí klesl o 5 procentních bodů. 

Naopak 31 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového 

typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Tento názor je u poskytovatelů chráněného 

bydlení zastoupený více, než ukazují výsledky celkového šetření. Podíl odpovědí je vyšší o 7 

procentních bodů. 
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S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 508 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů chráněného bydlení doporučuje 

navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést. Proti změně je pouze nízké procento 

respondentů.   

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 80 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 29 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 51 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 14 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů chráněného bydlení se zvýšil o 8 procentních 

bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je 

přibližně shodný.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo 6 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo právě 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 6 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se snížil o 6 

procentních bodů.  
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 509 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že největší část poskytovatelů chráněného bydlení 

doporučuje, aby navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 2016, 

v případě přijetí změny typologie sociálních služeb. Naopak nejméně vhodný, dle respondentů, 

je rok 2019.  

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 41 % 

respondentů rok 2016. Následuje rok 2017, pro který hlasovalo 37 % respondentů a rok 2018 

s celkem 12 % hlasů.  

Za nejméně vhodnou dobu pro 8 % respondentů je považován rok 2020 a později a rok 2019, pro 

který hlasovala pouze 2 % respondentů. 

Preference poskytovatelů chráněného bydlení na dobu nabytí účinnosti, v případě přijetí změny 

typologie sociálních služeb, se výrazněji odlišují v pořadí preferencí. Poskytovatelé chráněného 

bydlení preferují jako nejvhodnější rok 2016 na rozdíl od celkových výsledků, kde nejvyšší podíl 

odpovědí získal rok 2017.  
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 510 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více jak jedna třetina poskytovatelů chráněného bydlení 

považuje rok 2017 za nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb. Naopak nejméně 

vhodný, dle respondentů, je rok 2019.  

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 41 % respondentů rok 

2017. Následuje rok 2018, pro který hlasovalo 27 % respondentů a rok 2020 a později s celkem 14 % 

spolu s rokem 2016 také s 14 % hlasů. 

Za nejméně vhodné stanovení lhůty je považován rok 2019 (4 % hlasů).  

Preference poskytovatelů chráněného bydlení na stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb 

se shodují s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 
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7.6.21 Kontaktní centra  

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 12 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 

sociální službu kontaktní centra. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 511 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více jak polovina poskytovatelů kontaktních center si 

nemyslí, že je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena čtvrtina 

respondentů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondenti a odpověď „spíše ano“ právě 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 17 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za kontaktní centra rozdíl, a to v případě poklesu kladné odpovědi o 6 procentních bodů. 

Podíl respondentů, kteří nedokázali tuto problematiku posoudit, se navýšil o 11 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 58 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 17 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 41 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí snížil o 5 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře  sociálních služeb?  

Graf 512 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že pouze čtvrtina poskytovatelů kontaktních center věří, že je 

současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, 

města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena 

více jak polovina poskytovatelů kontaktních center. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 17 % 

respondentů. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se pozitivní odpovědi za 

kontaktní centra výrazně neodlišují. Problematiku nebylo schopno posoudit o 6 procentních bodů 

více respondentů.   

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 58 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 33 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 25 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí téměř nezměnil.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti  na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 513 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že polovina poskytovatelů kontaktních center nepovažuje 

současnou typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní evidence a 

vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních službách za vyhovující. O 

opaku je přesvědčena čtvrtina respondentů, stejný podíl respondentů nedokáže problematiku 

posoudit. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 17 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 25 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí výrazně 

nezměnil. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku zhodnotit, vzrostl o 10 procentních 

bodů 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 50 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 42 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového 

šetření za všechny typy sociálních služeb výsledek za kontaktní centra poklesl o 6 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 514 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna třetina poskytovatelů kontaktních 

center nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na 

pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k 

jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální služby. Poměrně 

vysoký podíl respondentů nedokáže tuto problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 33 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb nevykazuje 

výsledek za kontaktní centra významný rozdíl v počtu kladných odpovědí. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku zhodnotit, vzrostl, a to o 11 procentních bodů 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 42 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 25 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 17 % respondentů. Porovnání výsledků dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb s výsledky poskytovatelů kontaktních center se snížil o 9 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 515 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že téměř jedna polovina poskytovatelů kontaktních 

center nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na 

externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci. Významný podíl respondentů nedokázal danou problematiku posoudit.  

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 17 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 33 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb nevykazuje 

výsledek za kontaktní centra významný rozdíl v počtu kladných odpovědí. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku zhodnotit, vzrostl o 17 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 42 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 17 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 25 % respondentů. Podíl negativních odpovědí oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb se snížil o 13 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních s lužeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 516 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že většina poskytovatelů kontaktních center 

nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti registrace 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 8 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 8 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 17 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů kontaktních center výrazně klesl, a to o 27 

procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je přibližně shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 75 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 33 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 42 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

kontaktních center se výrazně zvýšil, a to o 25 procentních bodů.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících  sociální služby?  

Graf 517 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že více jak třetina poskytovatelů kontaktních center 

nepovažuje náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby za vyhovující.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 33 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo 16 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 17 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 25 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů kontaktních center oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb narostl o 6 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit je přibližně stejný.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 42 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 17 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 25 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

kontaktních center klesl o 11 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Stránka | 564 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 518 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů kontaktních center 

nepovažuje stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na nastavení a správu 

systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby za vyhovující. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 8 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

0 % respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 8 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

17 % respondentů. Pozorujeme zde poměrně dramatický pokles podílu kladně zodpovězených 

odpovědí poskytovatelů kontaktních center oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb, a to o 23 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, vzrostl o 9 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 75 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 33 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 42 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

kontaktních center vzrost o 14 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Stránka | 565 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 519 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že se většina poskytovatelů kontaktních center 

domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů ve struktuře 

sociálních služeb. Čtvrtina respondentů si nemyslí, že dojde v této oblasti ke zlepšení.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 58 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

25 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 17 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů kontaktních center klesl o 7 procentních 

bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je téměř shodný.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 25 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

poskytovatelů kontaktních center vzrostl o 8 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za 

všechny typy služeb.  
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Stránka | 566 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 520 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření zobrazují, že polovina poskytovatelů kontaktních center věří, 

že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci veřejnosti ve struktuře sociálních 

služeb.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 50 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

17 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 25 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů kontaktních center se oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za veškeré služby snížil o 12 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, je téměř shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 25 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

poskytovatelů kontaktních center vzrostl o 8 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za 

všechny typy služeb.  
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Stránka | 567 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 521 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že polovina respondentů nedokáže posoudit, zda navrhovaná 

typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních 

údajů a informací o poskytovaných sociálních službách. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 34 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 34 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 50 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí výrazně klesl, a to o 22 procentních bodů. Podíl respondentů, 

kteří nedokázali problematiku posoudit, vzrostl o 20 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 16 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 8 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně 

shodný s celkovými výsledky zjišťovanými za všechny sociální služby. 
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Stránka | 568 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 522 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů nedokáže posoudit, zda 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických 

informací přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze 

strany organizací poskytujících sociální služby.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 42 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí rapidně klesl o 26 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 8 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 33 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 33 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 18 

procentních bodů. 
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Stránka | 569 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 523 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se téměř polovina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí výkaznictví a statistiku ze strany 

organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci. Značná část 

respondentů nedokázala problematiku posoudit.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 42 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 17 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 33 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny sociální 

služby snížil o 9 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je 

přibližně shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 25 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 25 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 7 

procentních bodů. 
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Stránka | 570 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 524 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se více jak třetina poskytovatelů kontaktních center 

domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Polovina respondentů nedokáže tuto 

problematiku posoudit. 

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 42 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 25 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 17 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 50 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí oproti celkovým výsledkům poklesl o 13 procentních bodů. 

Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 19 procentních bodů oproti 

souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 8 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo právě 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 0 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se snížil o 6 

procentních bodů. 
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Stránka | 571 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování  poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 525 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se jedna třetina poskytovatelů kontaktních center 

domnívá, že navrhovaná typologie sníží náročnost na zajištění financování poskytování 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. O opaku je přesvědčena 

taktéž třetina dotazovaných. Zbývající třetina respondentů nedokázala problematiku posoudit.  

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 34 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 17 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 17 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit  

33 % respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů kontaktních center je nižší o 6 

procentních bodů oproti výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, je shodný s celkovými výsledky. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 33 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 25 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 6 

procentních bodů. 
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Stránka | 572 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 526 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů kontaktních center 

nedokáže posoudit, zda navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na nastavení a 

správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 17 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 58 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů kontaktních center se výrazně snížil, a to o 27 

procentních bodů oproti výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, výrazně rapidně vzrostl o 31 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 17 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 17 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně 

shodný s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 
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Stránka | 573 

Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 527 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro naprostou většinu respondentů je změna typologie 

sociálních služeb srozumitelná. Opak tvrdí pouze nízké procento dotázaných poskytovatelů 

kontaktních center.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 92 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 34 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 58 % respondentů. Všichni dotazovaní dokázali problematiku 

posoudit. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů kontaktních center je o 7 procentních bodů vyšší 

oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, poklesl o 4 

procentní body. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 8 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % respondentů 

a odpověď „spíše ne“ právě 8 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně shodný 

s celkovými výsledky. 
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Stránka | 574 

Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 528 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů považuje za vhodné, aby byl v 

souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 67 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 25 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 42 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 8 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů kontaktních center se zvýšil o 9 procentních 

bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, 

poklesl o 12 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 25 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 17 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně shodný 

s celkovými výsledky. 
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Stránka | 575 

Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 529 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že téměř polovina poskytovatelů kontaktních center považuje 

za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden personální 

standard pro všechny druhy sociálních služeb.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 42 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 17 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 17 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů kontaktních center se výrazně snížil, a to o 28 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, se zvýšil o 8 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 41 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 41 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 20 

procentních bodů. 
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Stránka | 576 

Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 530 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že většina poskytovatelů kontaktních center nedokáže posoudit, 

zda by se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit základní činností při 

poskytování sociální služby.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 17 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 8 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 50 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů kontaktních center výrazně poklesl, a to o 28 

procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 20 

procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 25 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 17 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 8 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je vyšší o 8 

procentních bodů.  
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Stránka | 577 

Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociální ch služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 531 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že více než polovina poskytovatelů kontaktních center nedokáže 

posoudit, jaké řešení pojetí kontaktních center v navrhované typologii sociálních služeb by bylo 

nejvhodnější. 

Celkem 25 % poskytovatelů kontaktních center se domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí 

tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální 

služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé.  

Podíl těchto odpovědí poskytovatelů kontaktních center je přibližně shodný jako výsledky 

dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 

Celkově 67 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Oproti celkovým výsledkům podíl 

odpovědí vzrostl o 13 procentních bodů. 

Naopak 8 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového typu: 

Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Tento názor je u poskytovatelů kontaktních center 

zastoupený méně, než ukazují výsledky celkového šetření. Podíl odpovědí je nižší o 16 procentních 

bodů. 
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S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést? 

Graf 532 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než polovina poskytovatelů kontaktních center 

doporučuje navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést. Proti změně je necelá 

desetina respondentů, poměrně vysoké procento respondentů nedokáže danou problematiku 

posoudit.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 59 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 34 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 33 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů kontaktních center se snížil o 13 procentních 

bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, vzrostl 

o 17 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 8 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % respondentů 

a odpověď „spíše ne“ právě 8 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se téměř shoduje 

s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 533 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že jedna polovina poskytovatelů kontaktních center 

doporučuje, aby navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 2017, 

v případě přijetí změny typologie sociálních služeb. Naopak nejméně vhodný, dle respondentů, 

je rok 2019.  

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 50 % 

respondentů rok 2017. Následuje rok 2016, pro který hlasovalo 25 % respondentů a rok 2018 

s celkem 17 % hlasů.  

Za nejméně vhodnou dobu pro 8 % respondentů je považován rok 2020 a později a rok 2019, pro 

který hlasovalo 0 % respondentů. 

Preference poskytovatelů kontaktních center na nejvhodnější dobu nabytí účinnosti, v případě 

přijetí změny typologie sociálních služeb, se shodují s celkovými výsledky.  
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 534 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že jedna polovina poskytovatelů kontaktních center považuje 

rok 2018 za nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb. Naopak nejméně vhodný, dle 

respondentů, je rok 2019.  

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 50 % respondentů rok 

2018. Následuje rok 2017, pro který hlasovalo 34 % respondentů a rok 2020 a později s celkem 8 % 

hlasů a rok 2016 taktéž s 8 % hlasů. 

Za nejméně vhodné stanovení lhůty je považován rok 2019, pro který nehlasoval nikdo 

z respondentů.  

Preference poskytovatelů kontaktních center na stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb se 

neshodují s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. Poskytovatelé kontaktních 

center preferují jako nejvhodnější rok 2018 nad rok 2017, který volí jako nejvhodnější většina 

poskytovatelů sociálních služeb. 
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7.6.22 Nízkoprahová denní centra  

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 13 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 

sociální službu nízkoprahová denní centra. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 535 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že necelá polovina poskytovatelů nízkoprahových denních 

center věří, že je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena větší polovina 

poskytovatelů nízkoprahových denních center. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 46 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 23 % 

respondenti a odpověď „spíše ano“ taktéž 23 % respondentů. Všichni dotazovaní dokázali 

problematiku posoudit. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb 

vykazuje výsledek za nízkoprahová denní centra rozdíl, a to v případě nárůstu kladných odpovědi o 

15 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, poklesl o 6 

procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 54 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo pouze 

8 % respondenti a odpověď „spíše ne“ 46 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí snížil o 9 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 536 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že téměř polovina poskytovatelů nízkoprahových denních center 

věří, že je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace veřejnosti 

(dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je 

přesvědčena větší polovina poskytovatelů nízkoprahových denních center.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 46 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Všichni respondenti dokázali problematiku 

posoudit. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se pozitivní odpovědi za 

nízkoprahová denní centra odlišují, a to nárůstem o 16 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, poklesl o 11 procentních bodů.   

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 54 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 31 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí snížil o 5 procentních bodů.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 537 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že téměř polovina poskytovatelů nízkoprahových denních center 

považuje současnou typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní evidence 

a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních službách za vyhovující. O 

opaku je přesvědčena více jak čtvrtina respondentů.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 46 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 23 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí 

razantně zvýšil, a to o 17 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, se zvýšil o 8 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 31 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 8 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za nízkoprahová denní centra významný rozdíl, a 

to v případě poklesu záporných odpovědí o 25 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hl ediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 538 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že necelá jedna polovina poskytovatelů 

nízkoprahových denních center považuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z 

hlediska náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů 

a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby.  

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 46 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 23 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit  

16 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb 

vykazuje výsledek za nízkoprahová denní centra významný rozdíl v počtu kladných odpovědí, který 

vzrostl o 19 procentních bodů. Podíl dotazovaných, kteří nedokázali problematiku posoudit, klesl o 6 

procentních bodů.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 38 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 15 % respondentů. Porovnání výsledků dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb s výsledky poskytovatelů nízkoprahových denních center zobrazuje snížení 

negativních odpovědí o 13 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné  moci? 

Graf 539 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že téměř polovina poskytovatelů nízkoprahových 

denních center považuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti 

na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 46 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolily 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 23 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit  

16 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb 

vykazuje výsledek za nízkoprahová denní centra významný rozdíl v počtu kladných odpovědí, který 

vzrostl o 17 procentních bodů. Podíl dotazovaných, kteří nedokázali problematiku posoudit, je 

shodný s celkovými výsledky.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 38 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 15 % respondentů. Porovnání výsledků dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb s výsledky poskytovatelů nízkoprahových denních center zobrazuje snížení 

negativních odpovědí o 17 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hledis ka 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 540 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že více než jedna polovina poskytovatelů 

nízkoprahových denních center považuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z 

hlediska náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 54 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo  

23 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Všichni dotazovaní dokázali 

problematiku posoudit. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů nízkoprahových denních center se 

oproti celkovým výsledkům razantně zvýšil, a to o 19 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 15 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 46 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 23 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

poskytovatelů nízkoprahových denních center je téměř shodný s celkovými výsledky dotazníkového 

šetření za všechny typy služeb. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 541 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že téměř polovina poskytovatelů nízkoprahových 

denních center považuje náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze 

strany organizací poskytujících sociální služby za vyhovující.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 47 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo 31 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 16 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 15 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů nízkoprahových denních center oproti 

výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb vzrostl o 20 procentních bodů. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit je přibližně stejný.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 38 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 15 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

nízkoprahových denních center klesl o 15 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za 

všechny typy služeb.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů  kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 542 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že téměř polovina poskytovatelů nízkoprahových 

denních center považuje stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na nastavení 

a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby za vyhovující. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 46 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

31 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 15 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 8 % 

respondentů. Pozorujeme zde poměrně výrazný nárůst podílu kladně zodpovězených odpovědí 

poskytovatelů nízkoprahových denních center oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb, a to o 15 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, je shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 46 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 23 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

poskytovatelů nízkoprahových denních center klesl o 15 procentních bodů v porovnání s celkovými 

výsledky za všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 543 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že se většina poskytovatelů nízkoprahových denních 

center nedomnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů ve 

struktuře sociálních služeb. Více než třetina dotazovaných si myslí, že dojde v této oblasti ke 

zlepšení.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 39 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

pouze 8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Všichni respondenti dokázali danou 

problematiku posoudit. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů nízkoprahových denních center 

poměrně razantně klesl, a to o 26 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se snížil o 18 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 61 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 38 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

nízkoprahových denních center výrazně vzrostl o 44 procentních bodů v porovnání s celkovými 

výsledky za všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 544 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření zobrazují, že více jak polovina poskytovatelů nízkoprahových 

denních center nevěří, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci veřejnosti ve 

struktuře sociálních služeb.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 39 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku dokázali posoudit všichni 

dotazovaní. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů nízkoprahových denních center se oproti 

výsledkům dotazníkového šetření za veškeré služby výrazně snížil, a to o 23 procentních bodů. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, poklesl o 21 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 61 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 46 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

nízkoprahových denních center dramaticky vzrostl o 44 procentních bodů v porovnání s celkovými 

výsledky za všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 545 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se velká část respondentů nedokáže posoudit, zda navrhovaná 

typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních 

údajů a informací o poskytovaných sociálních službách. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 23 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze 

8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 15 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 39 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí významně klesl, a to 33 procentních bodů. Podíl respondentů, 

kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 9 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 38 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 15 % respondentů. Podíl záporných odpovědí razantně vzrostl, a 

to o 24 procentních bodů.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací  (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 546 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se téměř polovina respondentů domnívá, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb nezjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických 

informací přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze 

strany organizací poskytujících sociální služby. Poměrně značný podíl respondentů neuměl 

problematiku posoudit.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 16 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 8 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 38 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí výrazně poklesl, a to o 35 procentních bodů. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je přibližně stejný.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo 46 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 23 % respondentů. Podíl záporných odpovědí podstatně 

vzrostl, a to o 31 procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 547 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se více než polovina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb nesníží náročnost na externí výkaznictví a statistiku ze strany 

organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 23 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 15 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 23 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny sociální 

služby výrazně snížil, a to o 28 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, se snížil o 8 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 54 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 39 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 15 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se poměrně 

dramaticky zvýšil o 36 procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 548 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se více než polovina poskytovatelů nízkoprahových denních 

center domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb nezjednoduší proces registrace 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby.  

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 38 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 15 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 8 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se snížil o 17 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 23 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 54 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 39 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se razantně zvýšil o 

40 procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 549 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se více jak polovina poskytovatelů nízkoprahových denních 

center domnívá, že navrhovaná typologie nesníží náročnost na zajištění financování poskytování 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. 

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 16 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 8 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 23 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů nízkoprahových denních center je nižší o 24 

procentních bodů oproti výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se snížil o 10 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 61 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 46 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 15 % respondentů. Podíl záporných odpovědí výrazně narostl o 34 

procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 550 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že téměř jedna polovina poskytovatelů nízkoprahových 

denních center se domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb nesníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 39 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 15 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů nízkoprahových denních center je nižší o 13 

procentních bodů oproti výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, výrazně poklesl o 12 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 46 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 38 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 8 % respondentů. Podíl záporných odpovědí významně narostl o 

25 procentních bodů. 

 

  

ano; 1; 8% 

spíše ano; 4; 31% 

nedokáži 
posoudit; 2; 15% 

spíše 
ne; 1; 

8% 

ne; 5; 38% 



 

 
Stránka | 597 

Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 551 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro většinu respondentů je změna typologie sociálních 

služeb srozumitelná.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 53 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 38 % respondentů. Problematiku nedokázaly posoudit 8 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů nízkoprahových denních center výrazně poklesl 

o 32 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je téměř 

shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 39 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 31 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se poměrně 

dramaticky zvýšil o 28 procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 552 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že téměř polovina respondentů považuje za vhodné, aby byl v 

souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 47 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 16 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 15 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů nízkoprahových denních center se snížil o 11 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, kleslo o 5 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 38 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ volilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 23 % respondentů. Podíl záporných odpovědí za poskytovatele 

nízkoprahových denních center se výrazně liší od celkových výsledků, a to nárůstem o 16 

procentních bodů.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 553 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že téměř polovina poskytovatelů nízkoprahových denních 

center považuje za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden 

personální standard pro všechny druhy sociálních služeb.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 46 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 15 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů nízkoprahových denních center je o 24 

procentních bodů nižší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se zvýšil o 6 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 39 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 31 % respondentů. Podíl záporných odpovědí narostl o 18 

procentních bodů. 
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Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 554 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že více jak polovina poskytovatelů nízkoprahových denních center 

považuje za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit základní 

činností při poskytování sociální služby. Přibližně čtvrtina respondentů nedokáže problematiku 

posoudit. 

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 54 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 23 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů nízkoprahových denních center je téměř 

shodný s celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 

7 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 23 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 8 % respondentů. Podíl záporných odpovědí vzrostl o 6 

procentních bodů.  
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních s lužeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 555 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že téměř polovina poskytovatelů nízkoprahových denních center 

nedokáže posoudit, jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních 

služeb by bylo nejvhodnější. 

Celkem 39 % poskytovatelů nízkoprahových denních center se domnívá, že nejvhodnější řešení 

pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu 

sociální služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a 

hluchoslepé.  Podíl těchto odpovědí poskytovatelů nízkoprahových denních center je vyšší o 17 

procentních bodů. 

Celkově 46 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Oproti celkovým výsledkům podíl 

odpovědí klesl o 8 procentních bodů. 

Naopak 15 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového 

typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Tento názor je u poskytovatelů 

nízkoprahových denních center zastoupený méně, než ukazují výsledky celkového šetření. Podíl 

odpovědí je nižší o 9 procentních bodů. 
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S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 556 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než polovina poskytovatelů nízkoprahových denních 

center doporučuje navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést. Proti změně je 

téměř třetina respondentů.   

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 61 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 54 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 8 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů nízkoprahových denních center se snížil o 11 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, poklesl o 8 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 31 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 23 % respondentů. Podíl záporných odpovědí vzrostl o 19 

procentních bodů.  
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 557 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než třetina poskytovatelů nízkoprahových denních 

center doporučuje, aby navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 

2017, v případě přijetí změny typologie sociálních služeb. Naopak nejméně vhodný, dle 

respondentů, je rok 2019.  

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 38% 

respondentů rok 2017. Následuje rok 2020 a později, pro který hlasovalo 31 % respondentů a rok 

2016 s celkem 23 % hlasů.  

Za nejméně vhodnou dobu pro 8 % respondentů je považován rok 2018 a rok 2019, pro který 

nehlasoval žádný z respondentů. 

Preference poskytovatelů nízkoprahových denních center na nejvhodnější dobu nabytí účinnosti, 

v případě přijetí změny typologie sociálních služeb (rok 2017) se shoduje s celkovými výsledky. 
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 558 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že téměř jedna třetina poskytovatelů nízkoprahových denních 

center považuje rok 2020 a později za nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb. 

Naopak nejméně vhodný, dle respondentů, je rok 2019.  

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 31 % respondentů rok 

2020 a později. Následuje rok 2018, pro který hlasovalo 23 % respondentů a rok 2017 s celkem 23 % 

hlasů. 

Za nejméně vhodné stanovení lhůty je považován rok 2016 (15 % hlasů) a rok 2019 (8 % hlasů).  

Preference poskytovatelů nízkoprahových denních center na nejvhodnější stanovení lhůty pro změnu 

již existujících služeb se neshodují s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 

Poskytovatelé nízkoprahových denních center preferují rok 2020 a později před rokem 2017. 
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7.6.23 Noclehárny  

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 19 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 

sociální službu noclehárny. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 559 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že necelá polovina poskytovatelů nocleháren věří, že je 

současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace klientů (zájemců o službu) 

ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena také přibližně polovina poskytovatelů 

nocleháren, tj. že současná typologie není z tohoto hlediska zcela vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 42 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze 

26 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 16 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 11% 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za noclehárny významný rozdíl, a to v případě kladné odpovědi nárůst o 11 procentních 

bodů. Problematiku nedokázalo posoudit o 5 procentních bodů více respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 47 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo pouze 

5 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 42 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku 

dotazníkového šetření se podíl záporných odpovědí snížil o 16 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 560 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že necelá polovina poskytovatelů nocleháren věří, že je současná 

typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, města a 

obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena většina 

poskytovatelů nocleháren, tj. že současná typologie není z tohoto hlediska vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 47 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze 

21% respondentů a odpověď „spíše ano“ 26 % respondentů. Problematiku dokázal posoudit každý z 

respondentů. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se pozitivní odpovědi za 

noclehárny poměrně výrazně odlišují, mají o 17 procentních bodů více. Problematiku nebylo 

schopno posoudit o 11 procentních bodů méně respondentů.   

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 53 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 16 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 37 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí snížil o 6 procentních bodů.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 561 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že téměř třetina poskytovatelů nocleháren nepovažuje současnou 

typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování 

provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních službách za vyhovující. O opaku je 

přesvědčena více než polovina respondentů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 53 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 32 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 16 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí 

dramaticky zvýšil, a to o 24 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný 

podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 31 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 26 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za noclehárny významný rozdíl, a to v případě 

poklesu záporných odpovědí o 25 procentních bodů.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 562 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna třetina poskytovatelů nocleháren 

nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na pořízení a 

evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k 

jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální služby. Přibližně 

pětina respondentů nedokáže tuto problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 42 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo  

21 % respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 21 % respondentů. Problematiku nedokázalo 

posoudit 21 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních 

služeb vykazuje výsledek za noclehárny významný rozdíl v počtu kladných odpovědí, který vzrostl o 

15 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 37 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 32 % respondentů. Porovnání výsledků dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb s výsledky poskytovatelů nocleháren zobrazuje výrazné snížení negativních 

odpovědí o 14 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovujíc í z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 563 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů nocleháren 

považuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů 

veřejné moci. Více než třetina respondentů je přesvědčena o opaku. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 53 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 

21 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 32 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 10 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vzrostl podíl 

kladných odpovědí poskytovatelů nocleháren o 24 procentních bodů. Problematiku nedokázal 

posoudit o 6 procentních bodů menší podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 37 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 11 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 26 % respondentů. Podíl negativních odpovědí oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb se snížil o 18 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 564 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že většina poskytovatelů nocleháren považuje stávající 

typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti registrace sociálních služeb ze 

strany organizací poskytujících sociální služby. Přibližně třetina respondentů považuje stav za 

nevyhovující. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 69 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo  

32 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 37 % respondentů. Problematiku dokázal posoudit každý z 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů nocleháren je o 34 procentních bodů větší než 

výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se snížil o 15 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 31 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 26 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

nocleháren výrazně poklesl o 19 procentních v porovnání s celkovými výsledky dotazníkového šetření 

za všechny typy služeb. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 565 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů nocleháren považuje 

stávající náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby za vyhovující.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 53 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

32 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 21 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 21 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů nocleháren oproti výsledkům dotazníkového 

šetření za všechny typy služeb vzrostl o 26 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit je přibližně stejný.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 26 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 16 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

nocleháren poklesl o 27 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy služeb.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující  z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 566 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů nocleháren 

považuje stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na nastavení a správu 

systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby za vyhovující. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 69 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

27 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 42 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 5 % 

respondentů. Pozorujeme zde poměrně dramatický nárůst podílu kladně zodpovězených odpovědí 

poskytovatelů nocleháren oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, 

a to o 38 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je o 3 

procentní body menší. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 26 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 21 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

nocleháren poklesl o 35 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 567 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že necelá polovina poskytovatelů nocleháren 

domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů ve struktuře 

sociálních služeb. Zbývající část si nemyslí, že dojde v této oblasti ke zlepšení. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 47 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

5 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 42 % respondentů. Problematiku dokázal posoudit každý z 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů nocleháren je o 18 procentních bodů menší v 

porovnání s celkovými výsledky dotazníkového šetření za veškeré služby. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se výrazně snížil o 18 procentních bodů oproti souhrnným 

výsledkům. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 53 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 16 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 37 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

nocleháren vzrostl o 36 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy služeb.   
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 568 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření zobrazují, že necelá polovina poskytovatelů nocleháren věří, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci veřejnosti ve struktuře sociálních 

služeb.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 47 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

5 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 42 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 5 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů nocleháren se oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za veškeré služby snížil o 15 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, je o 16 procentních bodů menší. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 48 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolily 11 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 37 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

nocleháren vzrostl o 31 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy služeb.  
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Stránka | 615 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 569 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření zobrazují, že necelá polovina poskytovatelů nocleháren věří, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci veřejnosti ve struktuře sociálních 

služeb.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 47 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

10 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 37 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 26 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů nocleháren se oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za veškeré služby snížil o 9 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, je přibližně shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 27 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 16 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 11 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

nocleháren vzrostl o 13 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy služeb.  

 

  

ano; 2; 10% 

spíše ano; 7; 37% 

nedokáži posoudit; 
5; 26% 

spíše ne; 2; 11% 

ne; 3; 16% 



 

 
Stránka | 616 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 570 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se přibližně třetina respondentů domnívá, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických 

informací přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze 

strany organizací poskytujících sociální služby. Poměrně značný podíl respondentů neuměl 

problematiku posoudit.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 32 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 32 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 37 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí je o 19 procentních bodů menší v porovnání s 

celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 3 

procentní body oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 31 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 21 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je o 16 procentních 

bodů větší v porovnání s celkovými výsledky zjišťovanými za všechny sociální služby. 
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Stránka | 617 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 571 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se přibližně třetina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí výkaznictví a statistiku ze strany 

organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 32 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 32 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 26 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny sociální 

služby snížil o 19 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se 

snížil o 5 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 42 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 21 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 24 

procentních bodů. 
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Stránka | 618 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb  ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 572 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se více než polovina poskytovatelů nocleháren domnívá, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby. Přibližně desetina respondentů nedokáže tuto 

problematiku posoudit.  

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 52 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 42 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 11 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se přibližně shoduje s celkovými výsledky dotazníkového 

šetření za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se 

snížil o 20 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 37 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 11 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 26 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 23 

procentních bodů. 
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Stránka | 619 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 573 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se přibližně jedna čtvrtina poskytovatelů nocleháren 

domnívá, že navrhovaná typologie sníží náročnost na zajištění financování poskytování 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Poměrně značný podíl 

respondentů neuměl problematiku posoudit. 

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 26 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 21 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 32 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů nocleháren je nižší o 14 procentních bodů 

oproti výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, se téměř nezměnil oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 42 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 26 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 16 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je o 15 procentních 

bodů vyšší oproti celkovým výsledkům.  
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Stránka | 620 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních s lužeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 574 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že necelá polovina poskytovatelů nocleháren se domnívá, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na nastavení a správu systému řízení 

standardů kvality poskytovaných sociálních služeb. O opaku je přesvědčena téměř třetina 

respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 42 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 42 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 26 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů nocleháren je nižší o 10 procentních bodů 

oproti výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, se oproti souhrnným výsledkům příliš nezměnil. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 32 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 16 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 16 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je o 11 

procentních bodů větší v porovnání s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 
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Stránka | 621 

Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb s rozumitelná?  

Graf 575 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro většinu respondentů je změna typologie sociálních 

služeb srozumitelná. Opak tvrdí zbylá část dotázaných poskytovatelů nocleháren. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 58 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 37 % respondentů. Problematiku dokázal posoudit každý z 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů nocleháren je o 27 procentních bodů menší v 

porovnání s celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je 

přibližně shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 42 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 32 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 31 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům. 
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Stránka | 622 

Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 576 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že přibližně polovina respondentů považuje za vhodné, aby 

byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard 

pro pobytové a ambulantní sociální služby.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 47 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 16 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 5 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů nocleháren se snížil o 11 procentních bodů 

oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, poklesl o 15 

procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 48 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 16 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 32 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se výrazně zvýšil o 

26 procentních bodů oproti celkovým výsledkům. 
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Stránka | 623 

Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb  

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 577 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že necelá polovina poskytovatelů nocleháren považuje za 

vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden personální standard 

pro všechny druhy sociálních služeb. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 48 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 16 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 32 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 10 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů nocleháren je o 22 procentních bodů nižší 

oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit je přibližně 

stejný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 42 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 32 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 21 

procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky. 
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Stránka | 624 

Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních s lužeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 578 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že většina poskytovatelů nocleháren považuje za vhodné, aby se 

se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit základní činností při poskytování 

sociální služby. Více než pětina respondentů nedokáže problematiku posoudit.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 53 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 32 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 21 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů nocleháren se nezměnil oproti celkovým 

výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 9 procentních 

bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 26 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 5 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se o 9 procentních 

bodů zvýšil v porovnání s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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Stránka | 625 

Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 579 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že významná část poskytovatelů nocleháren nedokáže posoudit, 

jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb by bylo 

nejvhodnější.  

Celkem 37 % poskytovatelů nocleháren se domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí tlumočnických 

služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální služby – Tlumočení 

a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé.  Podíl těchto 

odpovědí poskytovatelů nocleháren je o 15 procentních bodů větší než výsledky dotazníkového 

šetření za všechny sociální služby. 

Celkově 42 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Oproti celkovým výsledkům podíl 

odpovědí poklesl o 12 procentních bodů. 

Naopak 21 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového 

typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Tento názor je u poskytovatelů nocleháren 

zastoupený přibližně stejně jako ukazují výsledky celkového šetření. 
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Stránka | 626 

S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 580 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než polovina poskytovatelů nocleháren doporučuje 

navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést. Proti změně je více než třetina 

respondentů. 

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 63 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 42 % respondentů. Problematiku dokázal posoudit každý z 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů nocleháren se snížil o 9 procentních bodů 

oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, poklesl o 16 

procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 37 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo právě 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 32 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je o 25 procentních 

bodů větší v porovnání s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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Stránka | 627 

V případě, že by byla  změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 581 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů nocleháren doporučuje, aby 

navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 2017 nebo v roce 2016, 

v případě přijetí změny typologie sociálních služeb. Naopak nejméně vhodný, dle respondentů, 

je rok 2019.  

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 37 % 

respondentů rok 2017. Následuje rok 2016 společně s variantou rok 2020 a později, pro které 

hlasovalo shodně 26 % respondentů. 

Za nejméně vhodnou dobu pro 11 % respondentů je považován rok 2018 a rok 2019, pro který 

nehlasoval žádný z respondentů. 

Preference poskytovatelů nocleháren na dobu nabytí účinnosti, v případě přijetí změny typologie 

sociálních služeb, se výrazněji odlišují ve variantě rok 2020 a později, kdy podíl odpovědí 

s preferencí tohoto roku je u poskytovatelů nocleháren o 14 procentních bodů vyšší než výsledky 

dotazníkového šetření za všechny sociální služby. Naopak podíl odpovědí s doporučovaným rokem 

2016 poklesl o 9 procentních bodů. Zbylé podíly odpovědí poskytovatelů nocleháren se přibližně 

shodují s celkovými výsledky.  
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 582 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že shodně více než čtvrtina poskytovatelů nocleháren 

považuje rok 2016 společně s variantou roku 2020 a později za nejvhodnější lhůtu pro změnu 

již existujících služeb. Naopak nejméně vhodný, dle respondentů, je rok 2017.  

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje shodně 26 % 

respondentů varianty rok 2017 a rok 2020 a později. Následuje rok 2016, pro který hlasovalo 21 % 

respondentů. 

Za nejméně vhodné stanovení lhůty je považován rok 2019 (16 % hlasů) a rok 2017 (11 % hlasů).  

Preference poskytovatelů nocleháren na stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb se 

přibližně shodují s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby pro roky 2019 a 2018. 

Zřetelný je pokles odpovědí o 19 procentních bodů v případě roku 2017 a nárůst o 6 procentních 

bodů v případě roku 2016. v případě roku 2020 a později došlo v k nárůstu o 9 procentních bodů 

oproti celkovým výsledkům. 
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7.6.24 Odlehčovací služby  

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 88 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 

sociální službu odlehčovací služby. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 583 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než polovina poskytovatelů odlehčovacích služeb se 

domnívá, že je současná typologie sociálních služeb nevyhovující z hlediska orientace klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena čtvrtina 

poskytovatelů odlehčovacích služeb.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze 

8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 17 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 7 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za odlehčovací služby nižší podíl kladné odpovědi o 6 procentních bodů. Problematiku 

nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 68 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 26 % 

respondenti a odpověď „spíše ne“ 42 % respondentů. V porovnání se souhrnnými výsledky 

dotazníkového šetření je podíl záporných odpovědí přibližně shodný. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 584 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že pouze přibližně čtvrtina poskytovatelů odlehčovacích služeb 

věří, že je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace veřejnosti 

(dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku 

jsou přesvědčeny přibližně dvě třetiny poskytovatelů odlehčovacích služeb.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 27 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze 

6 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 21 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 7 % 

respondentů. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se pozitivní odpovědi za 

odlehčovací služby výrazně neodlišují. Problematiku nebyl schopen posoudit přibližně stejný podíl 

respondentů.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 66 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 24 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 42 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 7 procentních bodů.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 585 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že více než dvě třetiny poskytovatelů odlehčovacích služeb 

nepovažuje současnou typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní 

evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních službách za 

vyhovující. O opaku je přesvědčena přibližně pětina respondentů.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 22 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze 

5 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 17 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 10 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil o 

7 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 68 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 33 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 35 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za odlehčovací služby významný rozdíl, a to 

v případě nárůstu záporných odpovědí o 12 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 586 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů 

odlehčovacích služeb nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a 

zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální 

služby. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 18 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

6 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 12 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 15 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za odlehčovací služby rozdíl v počtu kladných odpovědí, který poklesl o 9 procentních 

bodů. Podíl respondentů, kteří se nedokázali problematiku posoudit, poklesl o 7 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 67 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 36 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 31 % respondentů. Porovnání výsledků dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb s výsledky poskytovatelů odlehčovacích služeb zobrazuje zvýšení negativních 

odpovědí o 16 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 587 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než dvě třetiny poskytovatelů odlehčovacích 

služeb nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na 

externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci. Pětina respondentů je přesvědčena o opaku. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

6 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 14 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 11 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb poklesl 

podíl kladných odpovědí poskytovatelů odlehčovacích služeb o 9 procentních bodů. Problematiku 

nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 69 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 36 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 33 % respondentů. Podíl negativních odpovědí oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb se zvýšil o 14 procentních bodů. 

 

  

ano; 5; 
6% 

spíše ano; 12; 14% 

nedokáži posoudit; 
10; 11% 

spíše ne; 29; 33% 

ne; 32; 36% 



 

 
Stránka | 634 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 588 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že více než jedna polovina poskytovatelů 

odlehčovacích služeb nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. 

Čtvrtina respondentů považuje stav za vyhovující. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 17 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 15 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů odlehčovacích služeb je o 10 procentních bodů 

menší v porovnání s výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, je shodný.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 25 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 35 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

odlehčovacích služeb se zvýšil o 10 procentních bodů oproti celkovým výsledkům dotazníkového 

šetření za všechny typy služeb. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z h lediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 589 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že více než polovina poskytovatelů odlehčovacích 

služeb nepovažuje náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby za vyhovující.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 18 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo pouze  

6 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 12 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 18 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů odlehčovacích služeb oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb klesl o 9 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit je přibližně stejný.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 64 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 24 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 40 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

odlehčovacích služeb vzrost o 11 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 590 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že více jak polovina poskytovatelů odlehčovacích 

služeb nepovažuje stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na nastavení a 

správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby za vyhovující. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 21 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

5 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 16 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 10 % 

respondentů. Pozorujeme zde pokles podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů 

odlehčovacích služeb oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, a to 

o 10 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit je téměř shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 69 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 34 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 35 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

odlehčovacích služeb vzrost o 8 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 591 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že se většina poskytovatelů odlehčovacích služeb 

domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů ve struktuře 

sociálních služeb. Pouze přibližně pětina dotazovaných si nemyslí, že dojde v této oblasti ke 

zlepšení.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 64 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

30 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 34 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 17 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů odlehčovacích služeb je téměř shodný 

s celkovými výsledky dotazníkového šetření za veškeré služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, je shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 19 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila pouze 2 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 17 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

odlehčovacích služeb je téměř shodný s celkovými výsledky za všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod. ) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 592 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření zobrazují, že více jak polovina poskytovatelů odlehčovacích 

služeb věří, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci veřejnosti ve struktuře 

sociálních služeb.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 63 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

28 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 35 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 22 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů odlehčovacích služeb se oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za veškeré služby je téměř shodný. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, je také téměř shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 15 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 10 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

odlehčovacích služeb nevykazuje významný rozdíl v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 593 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že více jak polovina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních 

údajů a informací o poskytovaných sociálních službách. Poměrně velký podíl respondentů 

nedokázal danou problematiku posoudit.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 27 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 27 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí je přibližně shodný s celkovými výsledky. Podíl respondentů, 

kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 3 procentní body oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo pouze 13 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 8 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně shodný 

s celkovými výsledky zjišťovanými za všechny sociální služby. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 594 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se více jak polovina respondentů domnívá, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických 

informací přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze 

strany organizací poskytujících sociální služby. Poměrně značný podíl respondentů neuměl 

problematiku posoudit.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 54 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 27 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 27 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit  

34 % respondentů. Podíl kladných odpovědí je přibližně shodný s celkovými výsledky. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, odpovídá souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 12 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 4 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 8 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně shodný 

s celkovými výsledky zjišťovanými za všechny sociální služby. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 595 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se více než polovina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí výkaznictví a statistiku ze strany 

organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 59 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 31 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 28 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 26 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny sociální 

služby zvýšil o 8 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se 

snížil o 5 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 15 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 10 % respondentů. Podíl záporných odpovědí oproti celkovým 

výsledkům nevykazuje výraznou odchylku. 

 

 

  

ano; 27; 31% 

spíše ano; 25; 28% 

nedokáži posoudit; 
23; 26% 

spíše ne; 9; 
10% 

ne; 4; 
5% 



 

 
Stránka | 642 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 596 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se více než polovina poskytovatelů odlehčovacích služeb 

domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Čtvrtina respondentů nedokáže tuto 

problematiku posoudit. 

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 63 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 29 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 34 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 25 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření zvýšil o 

8 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 6 

procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 12 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 6 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se nezměnil. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 597 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se polovina poskytovatelů odlehčovacích služeb domnívá, 

že navrhovaná typologie sníží náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb 

ze strany organizací poskytujících sociální služby. 

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 51 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 19 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 32 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 29 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů odlehčovacích služeb je vyšší o 11 procentních 

bodů oproti výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, se snížil o 4 procentní body oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 14 % respondentů. Podíl záporných odpovědí klesl o 7 

procentních bodů.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 598 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů odlehčovacích 

služeb se domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na nastavení a 

správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb. Přibližně pětina 

respondentů nedokáže problematiku zhodnotit. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 62 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 31 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit  

21 % respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů odlehčovacích služeb je vyšší o 10 

procentních bodů oproti výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, poklesl o 6 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 17 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 11 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně shodný 

s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 
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Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 599 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro naprostou většinu respondentů je změna typologie 

sociálních služeb srozumitelná. Opak tvrdí pouze necelá desetina dotázaných poskytovatelů 

odlehčovacích služeb.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 87 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

45 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 42 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

pouze 5 % respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů odlehčovacích služeb je přibližně 

shodný s celkovými výsledky dotazníkového šetření za veškeré služby. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se neodchyluje od celkových výsledků. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 8 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 2 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 6 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

odlehčovacích služeb poklesl o 3 procentní body v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 600 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více jak polovina respondentů považuje za vhodné, aby byl 

v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby. Téměř čtvrtina poskytovatelů odlehčovacích služeb 

nedokázala problematiku posoudit. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 55 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 27 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 28 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 22 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů odlehčovacích služeb se neodlišuje od 

celkových výsledků. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je shodný 

s celkovými výsledky. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 23 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 17 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se oproti celkovým 

výsledkům příliš nezměnil. 
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 601 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů odlehčovacích služeb považuje za 

vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden personální standard 

pro všechny druhy sociálních služeb. O opaku je přesvědčena přibližně jedna čtvrtina 

respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 70 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 36 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 34 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 6 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů odlehčovacích služeb je shodný s celkovými 

výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 3 procentní body. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 24 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 19 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se přibližně shoduje 

s celkovými výsledky. 
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Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 602 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že polovina poskytovatelů odlehčovacích služeb považuje za 

vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit základní činností při 

poskytování sociální služby. Více jak čtvrtina respondentů nedokáže problematiku posoudit. 

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 50 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 19 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 28 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů odlehčovacích služeb je přibližně shodný s 

celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit je také téměř 

shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 22 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 13 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 9 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je o 5 procentních 

bodů vyšší nežli ukazují celkové výsledky zjištěné za všechny typy sociálních služeb. 
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 603 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že více než polovina poskytovatelů odlehčovacích služeb 

nedokáže posoudit, jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních 

služeb by bylo nejvhodnější. 

Celkem 21 % poskytovatelů odlehčovacích služeb se domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí 

tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální 

služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé.  

Podíl těchto odpovědí poskytovatelů odlehčovacích služeb je přibližně shodný jako výsledky 

dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 

Celkově 52 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Podíl odpovědí se shoduje s celkovými 

výsledky. 

Naopak 27 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového 

typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Tento názor je u poskytovatelů 

odlehčovacích služeb zastoupený ve stejném poměru jako ukazují celkové výsledky. 
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S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 604 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů odlehčovacích služeb doporučuje 

navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést. Proti změně je pouze nízký podíl 

respondentů. 

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 76 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 42 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 34 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 9 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů odlehčovacích je téměř shodný s celkovými 

výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, klesl o 7 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 15 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo pouze 1 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 14 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se téměř shoduje 

s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 605 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že jedna polovina poskytovatelů odlehčovacích služeb 

doporučuje, aby navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 2016, 

v případě přijetí změny typologie sociálních služeb. Naopak nejméně vhodný, dle respondentů, 

je rok 2019.  

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 50% 

respondentů rok 2016. Následuje rok 2017, pro který hlasovalo 26 % respondentů a rok 2018 

s celkem 13 % hlasů.  

Za nejméně vhodnou dobu pro 10 % respondentů je považován rok 2020 a později a rok 2019, pro 

který hlasovalo pouze 1 % respondentů. 

Preference poskytovatelů odlehčovacích služeb na dobu nabytí účinnosti, v případě přijetí změny 

typologie sociálních služeb, se odlišují preferencí nejvhodnějšího roku. Celkové výsledky řadí na 

první místo rok 2017, kdežto poskytovatelé odlehčovacích služeb preferují nejvíce rok 2016.  
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 606 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než třetina poskytovatelů odlehčovacích služeb 

považuje rok 2017 za nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb. Naopak nejméně 

vhodný, dle respondentů, je rok 2019.  

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 35 % respondentů rok 

2017. Následuje rok 2018, pro který hlasovalo 23 % respondentů a rok 2016 s celkem 21 % hlasů. 

Za nejméně vhodné stanovení lhůty je považován rok 2020 a později (15 % hlasů) a rok 2019 (6 % 

hlasů).  

Preference poskytovatelů odlehčovacích služeb na stanovení nejvhodnější lhůty (rok 2017) pro 

změnu již existujících služeb se přibližně shodují s výsledky dotazníkového šetření za všechny 

sociální služby. 
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7.6.25 Pečovatelská služba  

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 161 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 

sociální službu pečovatelská služba. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 607 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než čtvrtina poskytovatelů pečovatelské služby věří, 

že je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace klientů (zájemců o 

službu) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena většina poskytovatelů 

pečovatelských služeb, tj. že současná typologie není z tohoto hlediska zcela vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 28 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze 

6 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 22 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 6% 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb nevykazuje 

v případě kladné odpovědi výsledek za pečovatelské služby významný rozdíl. Problematiku 

nedokázal posoudit stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 66 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 24 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 42 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných příliš nezměnil. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 608 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že pouze přibližně třetina poskytovatelů pečovatelských služeb 

věří, že je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace veřejnosti 

(dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku 

jsou přesvědčeny necelé dvě třetiny poskytovatelů pečovatelských služeb, tj. že současná 

typologie není z tohoto hlediska vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 29 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze 

7 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 22 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 8 % 

respondentů. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se pozitivní odpovědi za 

pečovatelskou službu výrazně neodlišují. Problematiku nebylo schopno posoudit přibližně stejný 

podíl respondentů.   

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 63 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 22 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 41 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí výrazně neliší. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 609 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že téměř dvě třetiny poskytovatelů pečovatelských služeb 

nepovažuje současnou typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní 

evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních službách za 

vyhovující. O opaku je přesvědčena přibližně čtvrtina respondentů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 27 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze 

8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 19 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 15 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí příliš 

nelišil. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 58 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 35 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb nevykazuje výsledek za pečovatelskou službu významný rozdíl. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 610 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů 

pečovatelských služeb nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a 

zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální 

služby. Necelá pětina respondentů nedokáže tuto problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 27 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 19 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 18 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb nevykazuje 

výsledek za pečovatelskou službu významný rozdíl v počtu kladných odpovědí. Problematiku 

nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 55 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 32 % respondentů. Porovnání výsledků dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb s výsledky poskytovatelů pečovatelských služeb nezobrazuje výraznou změnu. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 611 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů 

pečovatelských služeb nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby 

pro účely orgánů veřejné moci. Necelá čtvrtina respondentů je přesvědčena o opaku. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 23 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo  

9 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 14 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 17 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb poklesl 

podíl kladných odpovědí poskytovatelů pečovatelských služeb o 6 procentních bodů. Problematiku 

nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 29 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 31 % respondentů. Podíl negativních odpovědí oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb se zvýšil o 5 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 612 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že více než jedna polovina poskytovatelů 

pečovatelských služeb nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Necelá 

třetina respondentů považuje stávající stav za vyhovující. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 32 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

10 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 22 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 14 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů pečovatelských služeb je zhruba stejný jako 

výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Problematiku nedokázal posoudit přibližně 

stejný podíl respondentů 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 54 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 22 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 32 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

pečovatelských služeb je téměř shodný s celkovými výsledky dotazníkového šetření za všechny typy 

služeb. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 613 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů pečovatelských služeb 

nepovažuje náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby za vyhovující.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 28 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo pouze  

9 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 19 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 14 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů pečovatelských služeb se oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy výrazně neliší. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se snížil o 6 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 58 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 38 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

pečovatelských služeb vzrost o 5 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.   
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních  služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 614 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů pečovatelských služeb 

nepovažuje stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na nastavení a správu 

systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby za vyhovující.   

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 27 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 19 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 9 % 

respondentů. Podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů pečovatelských služeb oproti 

celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb se příliš nezměnil. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit je přibližně shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 64 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 32 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 32 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

poskytovatelů pečovatelských služeb se příliš nezměnil v porovnání s celkovými výsledky za všechny 

typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci  klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 615 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že se většina poskytovatelů pečovatelských služeb 

domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů ve struktuře 

sociálních služeb. Pouze malá část si nemyslí, že dojde v této oblasti ke zlepšení.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 62 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

29 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 21 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů pečovatelských služeb je přibližně shodný 

s celkovými výsledky dotazníkového šetření za veškeré služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit je přibližně shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 17 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 4 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 13 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů se 

nezměnil v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy služeb. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 616 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření zobrazují, že polovina poskytovatelů pečovatelských služeb 

věří, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci veřejnosti ve struktuře 

sociálních služeb.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 62 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

28 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 34 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 19 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů pečovatelských služeb se oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za veškeré služby nezměnil. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, je také přibližně shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 19 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 3 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 16 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

pečovatelských služeb je i v tomto případě v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy služeb 

přibližně shodný. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 617 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se většina respondentů domnívá, že navrhovaná typologie 

sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a 

informací o poskytovaných sociálních službách.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 59 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 25 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 34 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 25 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí je přibližně shodný s celkovými výsledky. Podíl respondentů, 

kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 5 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo pouze 16 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 11 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně shodný 

s celkovými výsledky zjišťovanými za všechny sociální služby. 

 

  

ano; 40; 25% 

spíše ano; 55; 34% 

nedokáži posoudit; 
40; 25% 

spíše ne; 18; 
11% 

ne; 8; 
5% 



 

 
Stránka | 664 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 618 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se více než polovina respondentů domnívá, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických 

informací přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze 

strany organizací poskytujících sociální služby. Poměrně značný podíl respondentů neuměl 

problematiku posoudit.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 57 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 22 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 35 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 29 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí je o 6 procentních bodů větší v porovnání s 

celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 5 

procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 14 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 4 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 10 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně shodný 

s celkovými výsledky zjišťovanými za všechny sociální služby. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 619 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se více než polovina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí výkaznictví a statistiku ze strany 

organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 57 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 37 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 25 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny sociální 

služby zvýšil o 6 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se 

snížil o 6 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 18 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 11 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je shodný 

s celkovými výsledky zjišťovanými za všechny sociální služby. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 620 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se více než polovina poskytovatelů pečovatelských služeb 

domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Čtvrtina respondentů nedokáže tuto 

problematiku posoudit.  

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 61 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 27 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 34 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 25 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny sociální 

služby zvýšil o 6 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se 

snížil o 6 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 14 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 9 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je shodný s celkovými 

výsledky zjišťovanými za všechny sociální služby. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 621 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se téměř jedna polovina poskytovatelů pečovatelských 

služeb domnívá, že navrhovaná typologie sníží náročnost na zajištění financování poskytování 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. 

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 48 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 14 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 34 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 27 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů pečovatelských služeb je vyšší o 8 procentních 

bodů oproti výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, se snížil o 6 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 25 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 9 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 16 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně stejný.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 622 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů pečovatelských služeb se domnívá, 

že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na nastavení a správu systému řízení 

standardů kvality poskytovaných sociálních služeb. O opaku je přesvědčena přibližně pětina 

respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 39 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů pečovatelských služeb je vyšší o 8 procentních 

bodů oproti výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, poklesl o 7 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 14 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně shodný 

s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 
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Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 623 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro naprostou většinu respondentů je změna typologie 

sociálních služeb srozumitelná. Opak tvrdí pouze necelá desetina dotázaných poskytovatelů 

pečovatelských služeb. Je zřejmé, že typologie sociálních služeb pro poskytovatele 

pečovatelských služeb je srozumitelná. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 87 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 44 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 43 % respondentů. Problematiku nedokázala posoudit pouze 4 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů pečovatelských služeb je přibližně shodný 

s celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je také shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 9 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 2 % respondentů 

a odpověď „spíše ne“ 7 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně shodný s celkovými 

výsledky. 
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 624 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů považuje za vhodné, aby byl v 

souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby. Poměrně vysoký podíl poskytovatelů pečovatelských 

služeb nedokázalo problematiku posoudit.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 52 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 26 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 26 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

25 % respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů pečovatelských služeb se snížil o 6 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, se zvýšil o 5 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 23 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 6 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 17 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně shodný 

s celkovými výsledky. 
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 625 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů pečovatelských služeb považuje za 

vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden personální standard 

pro všechny druhy sociálních služeb. O opaku je přesvědčena jedna přibližně pětina 

respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 68 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 34 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 34 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

11 % respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů pečovatelských služeb se příliš nezměnil 

oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, zůstal také 

přibližně stejný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 21 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 5 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 16 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se shoduje 

s celkovými výsledky. 
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Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 626 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že téměř polovina poskytovatelů pečovatelských služeb považuje 

za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit základní činností 

při poskytování sociální služby. Velká část respondentů nedokáže problematiku posoudit.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 47 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 25 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 22 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 37 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů pečovatelských služeb je o 6 procentních bodů 

nižší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se 

zvýšil o 7 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 16 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 9 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se přibližně shoduje 

s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 627 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že polovina poskytovatelů pečovatelských služeb nedokáže 

posoudit, jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb by 

bylo nejvhodnější.  

Celkem 24 % poskytovatelů pečovatelských služeb se domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí 

tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální 

služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé.  

Podíl těchto odpovědí poskytovatelů pečovatelských služeb je přibližně shodný jako výsledky 

dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 

Celkově 50 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Oproti celkovým výsledkům se podíl 

odpovědí příliš nezměnil. 

Naopak 26 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového 

typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Tento názor je u poskytovatelů 

pečovatelských služeb přibližně stejný jako výsledky šetření za všechny sociální služby. 
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S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 628 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než polovina poskytovatelů pečovatelských služeb 

doporučuje navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést. Proti změně je pouze 

přibližně desetina respondentů.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 76 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 37 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 39 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 12 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů pečovatelských služeb se zvýšil o 4 procentní 

body oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se 

snížil o 4 procentní body. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 12 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo právě 1 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 11 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se shoduje 

s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 

 

 

 

 

ano; 60; 37% 

spíše ano; 62; 39% 

nedokáži posoudit; 
19; 12% 

spíše ne; 18; 
11% 

ne; 2; 1% 



 

 
Stránka | 675 

V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 629 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů pečovatelských služeb doporučuje, 

aby navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 2017 nebo v roce 

2016, v případě přijetí změny typologie sociálních služeb. Naopak nejméně vhodný, dle 

respondentů, je rok 2019.  

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 36 % 

respondentů rok 2017. Následuje rok 2016, pro který hlasovalo 35 % respondentů a 2018 s celkem 

15 % hlasů.  

Za nejméně vhodnou dobu pro 12 % respondentů je považován rok 2020 a později a rok 2019, pro 

který hlasovala pouze 2 % respondentů. 

Preference poskytovatelů pečovatelských služeb na dobu nabytí účinnosti, v případě přijetí změny 

typologie sociálních služeb, se výrazněji neodlišují od celkových výsledků.   
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9. Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 630 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že největší část poskytovatelů pečovatelských služeb považuje 

rok 2018 za nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb. Naopak nejméně vhodný, dle 

respondentů, je rok 2019.  

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 27 % respondentů rok 

2018. Následuje rok 2017, pro který hlasovalo 23 % respondentů a rok 2016 s celkem 19 % hlasů. 

Za nejméně vhodné stanovení lhůty je považován rok 2020 a později (17 % hlasů) a rok 2019 (14 % 

hlasů).  

Preference poskytovatelů pečovatelských služeb na stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb 

se přibližně shodují s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby s výjimkou 

preference roku 2017, který získal o 7 procentních bodů méně v porovnání s celkovými výsledky.  
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7.6.26 Průvodcovské a předčitatelské služby  

Celkem na dotazníkové šetření odpověděli 2 poskytovatelé sociálních služeb, kteří poskytují sociální 

službu průvodcovské a předčitatelské služby. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 631 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, všichni poskytovatelé průvodcovské a předčitatelské služby se 

domnívá, že je současná typologie sociálních služeb nevyhovující z hlediska orientace klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb. 

Na tuto otázku neodpověděl kladně žádný z respondentů. Celkem 100 % dotazovaných zvolilo 

zápornou odpověď „spíše ne“. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl 

záporných odpovědí zvýšil o 37 procentních bodů. 

 

 

 

 

spíše ne; 2; 100% 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 632 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že všichni poskytovatelé průvodcovské a předčitatelské služby si 

nemyslí, že je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace veřejnosti 

(dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb.  

Na tuto otázku neodpověděl kladně žádný z respondentů. Zápornou odpověď volilo celkem 100 % 

dotazovaných, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 50 % respondentů a odpověď „spíše ne“ také 50 % 

dotazovaných. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl záporných odpovědí 

zvýšil o 41 procentních bodů. 

  

spíše ne; 1; 50% ne; 1; 50% 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a in formací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 633 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že všichni poskytovatelé průvodcovské a předčitatelské služby 

nepovažují současnou typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní 

evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních službách za 

vyhovující.  

Na tuto otázku neodpověděl kladně žádný z respondentů. Zápornou odpověď volilo celkem 100 % 

dotazovaných, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 50 % respondentů a odpověď „spíše ne“ také 50 % 

dotazovaných. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl záporných odpovědí 

zvýšil o 44 procentních bodů. 

  

spíše ne; 1; 50% ne; 1; 50% 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 634 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že všichni poskytovatelé průvodcovské a 

předčitatelské služby nepovažují stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a 

zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální 

služby.  

Na tuto otázku neodpověděl kladně žádný z respondentů. Zápornou odpověď volilo celkem 100 % 

dotazovaných, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 50 % respondentů a odpověď „spíše ne“ také 50 % 

dotazovaných. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl záporných odpovědí 

zvýšil o 49 procentních bodů. 

 

 

  

spíše ne; 1; 50% ne; 1; 50% 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 635 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že všichni poskytovatelé průvodcovské a 

předčitatelské služby považují stávající typologii sociálních služeb za nevyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby 

pro účely orgánů veřejné moci.  

Na tuto otázku neodpověděl kladně žádný z respondentů. Celkem 100 % dotazovaných zvolilo 

zápornou odpověď „ne“. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl záporných 

odpovědí zvýšil o 45 procentních bodů. 

 

  

ne; 2; 100% 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 636 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že všichni poskytovatelé průvodcovské a 

předčitatelské služby nepovažují stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby.  

Na tuto otázku neodpověděl kladně žádný z respondentů. Zápornou odpověď volilo celkem 100 % 

dotazovaných, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 50 % respondentů a odpověď „spíše ne“ také 50 % 

dotazovaných. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl záporných odpovědí 

zvýšil o 50 procentních bodů. 

 

  

spíše ne; 1; 50% ne; 1; 50% 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 637 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že všichni poskytovatelé průvodcovské a 

předčitatelské služby nepovažují náročnost na zajištění financování poskytování sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby za vyhovující.  

Na tuto otázku neodpověděl kladně žádný z respondentů. Zápornou odpověď volilo celkem 100 % 

dotazovaných, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 50 % respondentů a odpověď „spíše ne“ také 50 % 

dotazovaných. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl záporných odpovědí 

zvýšil o 47 procentních bodů. 

 

 

  

spíše ne; 1; 50% ne; 1; 50% 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 638 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že všichni poskytovatelé průvodcovské a 

předčitatelské služby nepovažují stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby za vyhovující. 

Na tuto otázku neodpověděl kladně žádný z respondentů. Celkem 100 % dotazovaných zvolilo 

zápornou odpověď „ne“. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl záporných 

odpovědí zvýšil o 39 procentních bodů. 

 

  

ne; 2; 100% 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci kli entů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 639 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření není jasné, zda poskytovatelé průvodcovské a předčitatelské 

služby věří, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů ve struktuře 

sociálních služeb, či ne. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 50 % respondentů, přičemž všichni volili odpověď „spíše 

ano“. Podíl kladných odpovědí se oproti celkovým výsledkům snížil o 15 procentních bodů. Záporně 

odpovědělo 50 % respondentů, kteří zvolili odpověď „spíše ne“. Oproti souhrnnému výsledku 

dotazníkového šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 33 procentních bodů. 

 

  

spíše ano; 1; 50% spíše ne; 1; 50% 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší o rientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 640 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření není jasné, zda poskytovatelé průvodcovské a předčitatelské 

služby věří, navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci veřejnosti ve struktuře 

sociálních služeb, či ne.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 50 % respondentů, přičemž všichni volili odpověď „spíše 

ano“. Podíl kladných odpovědí se oproti celkovým výsledkům snížil o 12 procentních bodů. Záporně 

odpovědělo 50 % respondentů, kteří zvolili odpověď „spíše ne“. Oproti souhrnnému výsledku 

dotazníkového šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 33 procentních bodů. 

 

  

spíše ano; 1; 50% spíše ne; 1; 50% 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 641 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že žádný z respondentů nedokáže posoudit, zda navrhovaná 

typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních 

údajů a informací o poskytovaných sociálních službách. 

Celkem 100 % poskytovatelů průvodcovské a předčitatelské služby nedokázalo danou problematiku 

posoudit. Podíl respondentů, kteří problematiku nedokázali posoudit, vzrostl oproti celkovým 

výsledkům o 70 procentních bodů. 

 

  

nedokáži posoudit; 
2; 100% 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 642 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se polovina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb nezjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických informací 

přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany 

organizací poskytujících sociální služby. Druhá polovina respondentů neuměla problematiku 

posoudit.  

Na tuto otázku neodpověděl kladně žádný z respondentů. Celkem 50 % poskytovatelů průvodcovské 

a předčitatelské služby nedokázalo danou problematiku posoudit. Zápornou odpověď „spíše ne“ 

volilo 50 % dotazovaných. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl záporných 

odpovědí zvýšil o 35 procentních bodů. 

 

  

nedokáži posoudit; 
1; 50% 

spíše ne; 1; 50% 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 643 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření není jasné, zda poskytovatelé průvodcovské a předčitatelské 

služby věří, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí výkaznictví a 

statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 50 % respondentů, přičemž všichni volili odpověď „spíše 

ano“. Záporně odpovědělo 50 % respondentů, kteří zvolili odpověď „spíše ne“. Oproti souhrnnému 

výsledku dotazníkového šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 32 procentních bodů. 

 

 

  

spíše ano; 1; 50% spíše ne; 1; 50% 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 644 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se jedna polovina poskytovatelů průvodcovské a 

předčitatelské služby domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby.  

Celkově 50 % respondentů volilo kladnou odpověď „ano“. Celkem 50 % respondentů nedokázalo 

danou problematiku zhodnotit. Záporně neodpověděl nikdo z dotazovaných. Oproti souhrnnému 

výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil o 5 procentních bodů. 

 

 

  

ano; 1; 50% nedokáži posoudit; 
1; 50% 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 645 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření není jasné, zda poskytovatelé průvodcovské a předčitatelské 

služby věří, že navrhovaná typologie sníží náročnost na zajištění financování poskytování 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 50 % respondentů, přičemž všichni volili odpověď „spíše 

ano“. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí zvýšil o 10 

procentních bodů.  

Záporně odpovědělo 50 % respondentů, kteří zvolili odpověď „spíše ne“. Oproti souhrnnému 

výsledku dotazníkového šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 23 procentních bodů. 

 

  

spíše ano; 1; 50% spíše ne; 1; 50% 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 646 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření není jasné, zda poskytovatelé průvodcovské a předčitatelské 

služby věří, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na nastavení a správu 

systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 50 % respondentů, přičemž všichni volili odpověď „spíše 

ano“. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí téměř neliší.  

Záporně odpovědělo 50 % respondentů, kteří zvolili odpověď „spíše ne“. Oproti souhrnnému 

výsledku dotazníkového šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 29 procentních bodů. 

 

  

spíše ano; 1; 50% spíše ne; 1; 50% 
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Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 647 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření není jasné, zda změna typologie sociálních služeb je pro 

poskytovatele průvodcovské a předčitatelské služby srozumitelná.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 50 % respondentů, přičemž všichni volili odpověď „spíše 

ano“. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil o 35 

procentních bodů.  

Záporně odpovědělo 50 % respondentů, kteří zvolili odpověď „spíše ne“. Oproti souhrnnému 

výsledku dotazníkového šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 39 procentních bodů. 

 

 

 

  

spíše ano; 1; 50% spíše ne; 1; 50% 
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 648 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že polovina respondentů považuje za vhodné, aby byl v 

souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby. Druhá polovina dotazovaných nedokázala problematiku 

posoudit. 

Celkově 50 % respondentů volilo kladnou odpověď „spíše ano“. Celkem 50 % respondentů nedokázalo 

danou problematiku zhodnotit. Záporně neodpověděl nikdo z dotazovaných. Oproti souhrnnému 

výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil o 8 procentních bodů. 

 

 

  

spíše ano; 1; 50% nedokáži posoudit; 
1; 50% 
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 649 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření není jasné, zda poskytovatelé průvodcovské a předčitatelské 

služby považují za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden 

personální standard pro všechny druhy sociálních služeb. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 50 % respondentů, přičemž všichni volili odpověď „spíše 

ano“. Záporně odpovědělo 50 % respondentů, kteří zvolili odpověď „spíše ne“. Oproti souhrnnému 

výsledku dotazníkového šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 29 procentních bodů. 
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Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 650 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že polovina poskytovatelů průvodcovské a předčitatelské služby 

považuje za vhodné, aby se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit základní 

činností při poskytování sociální služby. 

Celkově 50 % respondentů volilo kladnou odpověď „ano“. Celkem 50 % respondentů nedokázalo 

danou problematiku zhodnotit. Záporně neodpověděl nikdo z dotazovaných. Podíl kladných odpovědí 

je v porovnání s celkovými výsledky dotazníkového šetření téměř shodný. 
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 651 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření není jasné, kterou variantu typologie tlumočnických služeb 

poskytovatelé průvodcovské a předčitatelské služby preferují. 

Celkem 50 % poskytovatelů průvodcovských a předčitatelských služeb se domnívá, že nejvhodnější 

řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu 

sociální služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a 

hluchoslepé.  Podíl těchto odpovědí o 28 procentních bodů vyšší než celkové výsledky dotazníkového 

šetření za všechny sociální služby. 

Naopak 50 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového 

typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Tento názor je u poskytovatelů 

průvodcovských a předčitatelských služeb zastoupený více, než ukazují výsledky celkového šetření. 

Podíl odpovědí je vyšší o 26 procentních bodů. 
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S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 652 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že všichni poskytovatelé průvodcovských a předčitatelských 

služeb doporučuje navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést.  

Kladnou odpověď „spíše ano“ zvolilo 100 % dotazovaných. Záporně neodpověděl žádný 

z respondentů. Podíl kladných odpovědí oproti celkovým výsledkům vzrostl o 28 procentních bodů. 
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 653 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že poskytovatelé průvodcovských a předčitatelských služeb 

doporučují, aby navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 2017 

nebo 2018, v případě přijetí změny typologie sociálních služeb.  

Pro rok 2017 hlasovalo celkem 50 % respondentů. Pro rok 2018 hlasovalo také 50 % dotazovaných.   

Preference poskytovatelů průvodcovských a předčitatelských služeb na dobu nabytí účinnosti, 

v případě přijetí změny typologie sociálních služeb, se od celkových výsledků odlišují, protože 

poskytovatelé průvodcovských a předčitatelských služeb preferují rok 2018 před rokem 2016.  
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 654 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že poskytovatelé průvodcovských a předčitatelských služeb 

považuje za nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb rok 2017 nebo rok 2020 a 

později.  

Pro rok 2017 hlasovalo celkem 50 % respondentů. Pro rok 2020 a později hlasovalo také 50 % 

dotazovaných.   

Preference poskytovatelů průvodcovských a předčitatelských služeb na lhůtu pro změnu již 

existujících služeb, se od celkových výsledků odlišují, a to nárůstem podílu odpovědí preferující rok 

2020 a později o 37 procentních bodů. 
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7.6.27 Služby následné péče  

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 13 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 

sociální službu služby následné péče. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 655 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než polovina poskytovatelů služeb následné péče věří, 

že je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace klientů (zájemců o 

službu) ve struktuře sociálních služeb. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 54 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 54 % respondentů. Všichni dotazovaní byli schopni 

problematiku posoudit. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb 

vykazuje výsledek za služby následné péče významný rozdíl, a to v případě zvýšení podílu kladné 

odpovědi o 23 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali danou problematiku posoudit, 

se snížil o 6 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 46 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 31 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí snížil o 17 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 656 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že více jak třetina poskytovatelů služeb následné péče věří, že je 

současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, 

města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 39 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 39 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 23 % 

respondentů. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se podíl pozitivních 

odpovědí za služby následné péče zvýšil o 9 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

danou problematiku posoudit, se zvýšil o 12 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 38 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 23 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí výrazně snížil, a to o 21 procentních bodů.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 657 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že více jak polovina poskytovatelů služeb následné péče považuje 

současnou typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní evidence a 

vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních službách za vyhovující. O 

opaku je přesvědčena necelá třetina respondentů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 54 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze 

8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 46 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 16 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí 

významně zvýšil, a to o 25 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl 

respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 30 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 15 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového 

šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za služby následné péče významný 

rozdíl, a to v případě poklesu záporných odpovědí o 26 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním s lužbám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 658 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že přibližně jedna polovina poskytovatelů služeb 

následné péče považuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti 

na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální služby. 

Téměř čtvrtina respondentů nedokáže tuto problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 46 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 

0 % respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 46 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

23 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb 

vykazuje výsledek za služby následné péče významný rozdíl v počtu kladných odpovědí, který vzrostl 

o 19 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 31 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 16 % respondentů. Porovnání výsledků dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb s výsledky poskytovatelů služeb následné péče zobrazuje výrazný pokles 

negativních odpovědí o 20 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 659 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů služeb 

následné péče považuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti 

na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci. Necelá třetina respondentů je přesvědčena o opaku. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 54 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 46 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 16 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vzrostl podíl 

kladných odpovědí poskytovatelů služeb následné péče o 25 procentních bodů. Problematiku 

nedokázal posoudit stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 30 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 15 % respondentů. Podíl negativních odpovědí se oproti 

výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb snížil o 25 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 660 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že více než jedna polovina poskytovatelů služeb 

následné péče nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Více 

než třetina respondentů považuje stav za vyhovující. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 38 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

7 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 8 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů služeb následné péče je pouze o 3 procentní 

body vyšší než výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 7 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 54 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 31 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 23 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

služeb následné péče je téměř shodný s celkovými výsledky dotazníkového šetření za všechny typy 

služeb. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 661 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů služeb následné péče 

považuje náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby za vyhovující.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 62 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 39 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 8 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů služeb následné péče oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb dramaticky vzrostl o 35 procentních bodů. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, klesl o 12 procentních bodů.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 30 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 15 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

poskytovatelů služeb následné péče významně klesl o 23 procentních bodů v porovnání s celkovými 

výsledky za všechny typy služeb.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hledis ka 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 662 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že názor poskytovatelů služeb následné péče na 

stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na nastavení a správu systému řízení 

standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby je rozporuplný. Téměř polovina považuje současný stav za vyhovující, shodný podíl 

respondentů je přesvědčen o opaku.  

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 46 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 38 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 8 % 

respondentů. Pozorujeme zde poměrně výrazný nárůst podílu kladně zodpovězených odpovědí 

poskytovatelů služeb následné péče oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny 

typy služeb, a to o 15 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit 

je shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 46 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 23 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

poskytovatelů služeb následné péče klesl o 15 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za 

všechny typy služeb.  
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Stránka | 709 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 663 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že se většina poskytovatelů služeb následné péče 

domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů ve struktuře 

sociálních služeb. Necelá třetina dotazovaných si nemyslí, že dojde v této oblasti ke zlepšení.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 62 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 54 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 8 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů služeb následné péče je přibližně shodný 

s celkovými výsledky dotazníkového šetření za veškeré služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se snížil o 10 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 30 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 15 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

poskytovatelů služeb následné péče se v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy služeb 

zvýšil o 13 procentních bodů. 
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Stránka | 710 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve st ruktuře 

sociálních služeb?  

Graf 664 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že se většina poskytovatelů služeb následné péče 

domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů ve struktuře 

sociálních služeb. Poměrně významný podíl respondentů nedokázal danou problematiku 

zhodnotit.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 54 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

0 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 54 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 23 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů služeb následné péče se snížil o 8 

procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky dotazníkového šetření za veškeré služby. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je přibližně shodný se souhrnnými výsledky. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 23 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 23 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

poskytovatelů služeb následné péče vzrostl o 6 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky 

za všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 665 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se necelá polovina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních 

údajů a informací o poskytovaných sociálních službách. Významné procento dotazovaných 

nedokázalo problematiku posoudit. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 46 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 46 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 31 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se snížil o 10 procentních bodů oproti celkovým výsledkům. 

Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je přibližně shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 23 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 8 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se navýšil o 9 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům zjišťovaných za všechny sociální služby. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 666 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že téměř polovina respondentů nedokáže posoudit, 

zda navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence 

ekonomických informací přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým 

sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální služby. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 15 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 15 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 46 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí dramaticky klesl o 36 procentních bodů v porovnání s 

celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 12 

procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 39 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 31 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se navýšil o 24 

procentních bodů.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 667 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že jedna třetina respondentů se domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb nesníží náročnost na externí výkaznictví a statistiku ze strany 

organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci. Vysoký podíl 

respondentů nedokázalo problematiku posoudit.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 23 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 15 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 39 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny sociální 

služby se výrazně snížil, a to o 28 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se zvýšil o 8 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 38 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 23 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 20 

procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 668 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více jak třetina poskytovatelů služeb následné péče se 

domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Necelá třetina respondentů nedokáže 

tuto problematiku posoudit. 

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 38 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 23 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 31 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se snížil o 17 procentních bodů oproti celkovým výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, je shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 31 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 23 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 17 

procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 669 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více jak třetina poskytovatelů služeb následné péče se 

domnívá, že navrhovaná typologie nesníží náročnost na zajištění financování poskytování 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Vysoký podíl dotazovaných 

nedokázal danou problematiku zhodnotit. 

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 23 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 23 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 38 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů služeb následné péče je nižší o 17 procentních 

bodů oproti výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, se zvýšil o 5 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 39 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 31 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 8 % respondentů. Podíl záporných odpovědí vzrostl o 12 

procentních bodů. 
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Stránka | 716 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 670 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů služeb následné 

péče nedokáže posoudit, zda navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 31 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 54 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů služeb následné péče je nižší o 21 procentních 

bodů oproti výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, výrazně vzrostl, a to o 27 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 15 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 7 % respondentů. Podíl záporných odpovědí poklesl o 6 

procentních bodů oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 
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Stránka | 717 

Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 671 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro většinu respondentů je změna typologie sociálních 

služeb srozumitelná. Opak tvrdí pouze necelá třetina dotázaných poskytovatelů služeb následné 

péče. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 69 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 54 % respondentů. Všichni dotazovaní dokázali problematiku 

posoudit. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů služeb následné péče poklesl o 16 procentních 

bodů v porovnání s celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, 

klesl o 4 procentní body. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 31 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 23 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 20 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  
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Stránka | 718 

Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 672 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než polovina respondentů považuje za vhodné, aby byl 

v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 54 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 39 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 15 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů služeb následné péče se snížil o 4 procentní 

body oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, klesl o 

5 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 31 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 8 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 9 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  
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Stránka | 719 

Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 673 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více jak třetina poskytovatelů služeb následné péče 

nepovažuje za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden 

personální standard pro všechny druhy sociálních služeb. Velké část respondentů nedokázala 

tuto problematiku posoudit.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 30 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 7 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 31 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů služeb následné péče dramaticky klesl o 40 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, se zvýšil o 22 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 39 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 31 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 18 

procentních bodů. 
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Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 674 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že téměř polovina poskytovatelů služeb následné péče nedokáže 

posoudit, zda by bylo vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit 

základní činností při poskytování sociální služby. 

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 16 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 8 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 46 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů služeb následné péče je o 37 procentních bodů 

nižší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se 

zvýšil o 16 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 38 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 15 % respondentů. Podíl záporných odpovědí vzrostl o 21 

procentních bodů.  
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 675 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že téměř polovina poskytovatelů služeb následné péče nedokáže 

posoudit, jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb by 

bylo nejvhodnější. 

Celkem 23 % poskytovatelů služeb následné péče se domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí 

tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální 

služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé.  

Podíl těchto odpovědí poskytovatelů služeb následné péče je téměř shodný jako výsledky 

dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 

Celkově 46 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Oproti celkovým výsledkům podíl 

odpovědí klesl o 8 procentních bodů. 

Naopak 31 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového 

typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Tento názor je u poskytovatelů služeb 

následné péče zastoupený více, než ukazují výsledky celkového šetření. Podíl odpovědí je vyšší o 7 

procentních bodů. 
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S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 676 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než polovina poskytovatelů služeb následné péče 

doporučuje navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést. Proti změně je přibližně 

čtvrtina respondentů.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 54 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 23 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 23 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů služeb následné péče se snížil o 18 procentních 

bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, vzrostl 

o 7 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 23 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 15 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 11 

procentních bodů.  
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 677 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že téměř polovina poskytovatelů služeb následné péče 

doporučuje, aby navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 2017, 

v případě přijetí změny typologie sociálních služeb. Naopak nejméně vhodný, dle respondentů, 

je rok 2019.  

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 46 % 

respondentů rok 2017. Následuje rok 2018, pro který hlasovalo 23 % respondentů a rok 2016 

s celkem 16 % hlasů.  

Za nejméně vhodnou dobu pro 15 % respondentů je považován rok 2020 a později, poté rok 2019, 

pro který nehlasoval žádný z respondentů. 

Preference poskytovatelů služeb následné péče na dobu nabytí účinnosti, v případě přijetí změny 

typologie sociálních služeb, se liší pouze v preferenci roku 2018 před rokem 2016, jak je uvedeno 

v celkových výsledcích za všechny typy sociálních služeb. Rok 2017 je pro poskytovatele služeb 

následné péče nejvhodnější variantou, stejně tak, jak bylo zjištěno výsledky dotazníkového šetření 

za všechny typy sociálních služeb. 
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 678 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více jak polovina poskytovatelů služeb následné péče 

považuje rok 2018 za nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb. Naopak nejméně 

vhodný, dle respondentů, je rok 2019.  

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 54 % respondentů rok 

2018. Následuje rok 2017, pro který hlasovalo 23 % respondentů a rok 2020 a později s celkem 15 % 

hlasů. 

Za nejméně vhodné stanovení lhůty je považován rok 2016 (8 % hlasů) a rok 2019 (0 % hlasů).  

Preference poskytovatelů služeb následné péče na stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb 

se liší oproti celkovým výsledkům v preferenci nejvhodnějšího roku, tím je tok 2018 a nikoli 2017. 
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7.6.28 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením  

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 27 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 

sociální službu sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 679 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pouze malá část poskytovatelů sociálně aktivizačních 

služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením věří, že je současná typologie sociálních 

služeb vyhovující z hlediska orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb. 

O opaku je přesvědčena naprostá většina respondentů, tj. že současná typologie není z tohoto 

hlediska zcela vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 19 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolila pouze 

4 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 15 % respondentů. Problematiku dokázal posoudit každý z 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za sociálně aktivizační služby rozdíl, a to v případě kladné odpovědi pokles o 12 

procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit o 6 procentních bodů méně respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 81 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 66 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 18 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 680 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že pouze přibližně čtvrtina poskytovatelů sociálně aktivizačních 

služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením věří, že je současná typologie sociálních 

služeb vyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři 

apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku jsou přesvědčeny téměř tři čtvrtiny 

poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením, tj. 

že současná typologie není z tohoto hlediska vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 22 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolila pouze 

4 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 18 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 11 % 

respondentů. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se pozitivní odpovědi za 

sociálně aktivizační služby výrazně neodlišují (pouze o 8 procentních bodů méně). Problematiku 

nebyl schopen posoudit stejný podíl respondentů.   

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 67 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 19 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 48 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 8 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 681 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že přibližně dvě třetiny poskytovatelů sociálně aktivizačních 

služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením nepovažuje současnou typologii sociálních 

služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a 

informací o poskytovaných sociálních službách za vyhovující. O opaku je přesvědčena necelá 

šestina respondentů, podobný podíl respondentů nedokáže problematiku posoudit. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 15 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 15 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 18 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil o 

14 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 67 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 30 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 37 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za sociálně aktivizační služby významný rozdíl, a 

to v případě nárůstu záporných odpovědí o 11 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 682 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů sociálně aktivizačních 

služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením nepovažuje stávající typologii sociálních 

služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací 

(přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany 

organizací poskytujících sociální služby. Více než desetina respondentů nedokáže tuto 

problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 19 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolila pouze  

4 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 15 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 11 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za sociálně aktivizační služby významný rozdíl v počtu kladných odpovědí, který poklesl o 8 

procentních bodů. Problematiku nedokázalo posoudit o 11 procentních bodů méně respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 70 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 22 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 48 % respondentů. Porovnání výsledků dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb s výsledky poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením zobrazuje výrazné zvýšení negativních odpovědí o 19 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci? 

Graf 683 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů sociálně 

aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením nepovažuje stávající 

typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na externí výkaznictví a statistiku 

ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci. Necelá 

desetina respondentů je přesvědčena o opaku. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 7 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo  

0 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 7 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 15 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb výrazně 

poklesl podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně aktivizační služby o 22 procentních bodů. 

Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 78 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 26 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 52 % respondentů. Podíl negativních odpovědí oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb se zvýšil o 23 procentních bodů.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující  z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 684 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že více než jedna polovina poskytovatelů sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením nepovažuje stávající typologii 

sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti registrace sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby. Přibližně třetina respondentů považuje stav za 

vyhovující. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 30 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolila pouze  

4 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 26 % respondentů. Problematiku dokázal posoudit každý z 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně aktivizační služby je zhruba stejný 

jako výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se snížil o 15 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 70 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 55 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením je o 20 procentních bodů 

větší v porovnání s celkovými výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 685 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů sociálně aktivizační 

služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením nepovažuje náročnost na zajištění 

financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby za 

vyhovující.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 12 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo pouze  

8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 4 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 7 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb klesl o 15 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, klesl o 13 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 81 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 22 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 59 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením výrazně vzrost o 28 

procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy služeb.   
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 686 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů sociálně aktivizační 

služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením nepovažuje stávající typologii sociálních 

služeb z hlediska náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality 

poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby za vyhovující.   

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 19 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volila  

4 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 15 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 11 % 

respondentů. Pozorujeme zde poměrně velký pokles podílu kladně zodpovězených odpovědí 

poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb, a to o 12 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit je přibližně stejný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 70 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 29 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 41 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením vzrost o 9 procentních 

bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 687 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že se většina poskytovatelů sociálně aktivizační služby 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením domnívá, že navrhovaná typologie sociálních 

služeb zlepší orientaci klientů ve struktuře sociálních služeb. Pouze čtvrtina si nemyslí, že 

dojde v této oblasti ke zlepšení.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 59 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

15 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 44 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 15 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb je o 6 

procentních bodů menší v porovnání s celkovými výsledky dotazníkového šetření za veškeré služby. 

Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil pouze o 3 procentní body oproti 

souhrnným výsledkům. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 26 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 26 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením vzrostl o 9 procentních 

bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 688 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření zobrazují, že více než polovina poskytovatelů sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením věří, že navrhovaná typologie 

sociálních služeb zlepší orientaci veřejnosti ve struktuře sociálních služeb. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 63 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

15 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 48 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 11 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů sociálně aktivizační služby se oproti 

výsledkům dotazníkového šetření za veškeré služby téměř nezměnil. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 10 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 26 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 26 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením vzrostl o 9 procentních 

bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o  poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 689 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se většina respondentů domnívá, že navrhovaná typologie 

sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a 

informací o poskytovaných sociálních službách.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 52 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 26 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 26 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

41 % respondentů. Podíl kladných odpovědí je přibližně shodný s celkovými výsledky. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 11 procentních bodů oproti 

souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo pouze 7 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 7 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se snížil o 7 

procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky zjišťovanými za všechny sociální služby.  

ano; 7; 26% 

spíše ano; 7; 26% 

nedokáži posoudit; 
11; 41% 

spíše 
ne; 2; 

7% 



 

 
Stránka | 736 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 690 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se téměř polovina respondentů domnívá, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických 

informací přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze 

strany organizací poskytujících sociální služby. Poměrně značný podíl respondentů neuměl 

problematiku posoudit.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 44 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 22 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 22 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

48 % respondentů. Podíl kladných odpovědí je o 7 procentních bodů menší než celkové výsledky. 

Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 14 procentních bodů oproti 

souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 8 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % respondentů 

a odpověď „spíše ne“ 8 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se snížil o 7 procentních bodů 

oproti souhrnným výsledkům. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací  poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 691 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se téměř než polovina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí výkaznictví a statistiku ze strany 

organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 44 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 11 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 30 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny sociální 

služby snížil o 7 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit je 

přibližně shodný oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 26 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 19 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 8 

procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 692 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se více než polovina poskytovatelů sociálně aktivizačních 

služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením domnívá, že navrhovaná typologie 

sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby. Přibližně pětina respondentů nedokáže tuto problematiku 

posoudit.  

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 59 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 18 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 41 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 19 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se zvýšil o 4 procentní body v porovnání s celkovými výsledky 

dotazníkového šetření za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, se snížil o 12 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 22 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 11 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 11 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 8 

procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie  sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 693 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se více než třetina poskytovatelů sociálně aktivizační 

služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením domnívá, že navrhovaná typologie sníží 

náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby. 

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 37 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolila 4 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 22 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením je nižší o 3 procentní body oproti výsledkům za všechny sociální 

služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 11 procentních bodů 

oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 41 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 22 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 19 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 14 

procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 694 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů sociálně aktivizační 

služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením se domnívá, že navrhovaná typologie 

sociálních služeb sníží náročnost na nastavení a správu systému řízení standardů kvality 

poskytovaných sociálních služeb. O opaku je přesvědčena přibližně pětina respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 52 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 11 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 41 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 29 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb odpovídá 

výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se 

také výrazně nezměnil oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 19 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 17 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 8 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně shodný 

s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 
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Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 695 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro naprostou většinu respondentů je změna typologie 

sociálních služeb srozumitelná. Opak tvrdí pouze přibližně desetina dotázaných poskytovatelů 

sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Je zřejmé, že 

typologie sociálních služeb pro poskytovatele sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením je srozumitelná. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 89 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 33 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 56 % respondentů. Problematiku dokázal posoudit každý z 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb je přibližně 

shodný s celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je také 

přibližně shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 11 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 4 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 7 % respondentů. Podíl záporných odpovědí přesně odpovídá 

celkovým výsledkům.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 696 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů považuje za vhodné, aby byl v 

souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 52 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 26 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 26 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 7 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb se snížil o 6 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, výrazně poklesl o 13 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 41 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 19 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 22 % respondentů. Podíl záporných odpovědí poskytovatelů 

sociálně aktivizačních služeb se zvýšil o 19 procentních bodů oproti celkovým výsledkům. 
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 697 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením považuje za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou 

typologie sociálních služeb zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb. O 

opaku je přesvědčena přibližně jedna čtvrtina respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 66 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 33 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 8 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb je o 4 procentní 

body nižší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit je 

přibližně stejný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 26 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 15 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 11 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se přibližně shoduje 

s celkovými výsledky. 
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Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 698 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že přibližně třetina poskytovatelů sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením považuje za vhodné, aby se se změnou typologie 

sociálních služeb stalo vedení depozit základní činností při poskytování sociální služby. Téměř 

polovina respondentů však nedokáže problematiku posoudit. 

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 30 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 19 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 11 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 48 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb je o 23 

procentních bodů nižší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se zvýšil o 18 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 22 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 11 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 11 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se přibližně 

shoduje s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 699 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že více než polovina poskytovatelů sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením nedokáže posoudit, jaké řešení pojetí tlumočnických 

služeb v navrhované typologii sociálních služeb by bylo nejvhodnější.  

Celkem 15 % poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb se domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí 

tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální 

služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé.  

Podíl těchto odpovědí poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb je o 7 procentních bodů nižší než 

výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 

Celkově 52 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Oproti celkovým výsledkům podíl 

odpovědí poklesl o 2 procentní body. 

Naopak 33 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového 

typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Tento názor je u poskytovatelů sociálně 

aktivizačních služeb zastoupený více, než ukazují výsledky celkového šetření. Podíl odpovědí je vyšší 

o 9 procentních bodů. 
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S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 700 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů sociálně aktivizační služby 

pro seniory a osoby se zdravotním postižením doporučuje navrhovanou změnu typologie 

sociálních služeb provést. Proti změně je pouze necelá šestina respondentů. 

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 78 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 33 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 45 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 7 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb se zvýšil o 6 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, poklesl o 9 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 15 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo právě 11 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 4 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se přibližně shoduje 

s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 701 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením doporučuje, aby navrhovaná změna typologie 

sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 2017 nebo v roce 2016, v případě přijetí změny 

typologie sociálních služeb. Naopak nejméně vhodný, dle respondentů, je rok 2019.  

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 37 % 

respondentů rok 2017. Následuje rok 2016, pro který hlasovalo 33 % respondentů, poté rok 2018 s 

celkovým počtem 19 % hlasů a rok 2020 a později s celkem 11 % hlasů.  

Za nejméně vhodnou dobu rok 2019, pro který nehlasoval žádný z respondentů. 

Preference poskytovatelů sociálně aktivačních služeb na dobu nabytí účinnosti, v případě přijetí 

změny typologie sociálních služeb, jsou ve všech případech přibližně stejné jako výsledky 

dotazníkového šetření za všechny sociální služby.  
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 702 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna třetina poskytovatelů sociálně aktivizační 

služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením považuje rok 2018 za nejvhodnější lhůtu 

pro změnu již existujících služeb. Naopak nejméně vhodný, dle respondentů, je rok 2020 a 

později.  

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 37 % respondentů rok 

2018. Následuje rok 2017, pro který hlasovalo 22 % respondentů. Rok 2016 získal shodně jako rok 

2019, a to 15 % odpovědí. 

Za nejméně vhodné stanovení lhůty je považován rok 2020 a později (11 % hlasů).  

Preference poskytovatelů sociálně aktivačních služeb na stanovení lhůty pro změnu již existujících 

služeb je v případě roku 2020 a později o 6 procentních bodů menší než výsledky dotazníkového 

šetření za všechny sociální služby. Zatímco podíl odpovědí preferujících rok 2018 je o 10 

procentních bodů větší, podíl odpovědí preferující rok 2017 je o 8 procentních bodů menší. Roky 

2019 a 2016 se přibližně shodují s celkovými výsledky. 
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7.6.29 Sociální rehabilitace  

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 29 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 

sociální službu sociální rehabilitace. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o  službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 703 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů sociální rehabilitace nevěří, že je 

současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace klientů (zájemců o službu) 

ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena pouze pětina dotazovaných.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 28 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 

14 % respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 14 % respondentů. Všichni dotazovaní dokázali 

problematiku posoudit. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb 

nevykazuje výsledek za sociální rehabilitace významný rozdíl. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, klesl o 6 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 72 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 60 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí výrazně zvýšil, a to o 9 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve  

struktuře sociálních služeb?  

Graf 704 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že pouze přibližně čtvrtina poskytovatelů sociální rehabilitace 

věří, že je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace veřejnosti 

(dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku 

jsou přesvědčeny necelé tři čtvrtiny respondentů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 28 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolila pouze 

4 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 24 % respondentů. Problematiku nedokázala posoudit 3 % 

respondentů. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se pozitivní odpovědi za 

sociální rehabilitace výrazně neodlišují. Podíl odpovědí, které problematiku neposuzují, klesl o 8 

procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 69 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 24 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 45 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 10 procentních bodů.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 705 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že více jak polovina poskytovatelů sociální rehabilitace 

nepovažuje současnou typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní 

evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních službách za 

vyhovující. O opaku je přesvědčena necelá čtvrtina respondentů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 24 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 17 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 10 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí 

nepatrně snížil, a to o 5 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl 

respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 66 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 31 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 35 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za sociální rehabilitaci rozdíl, a to v případě 

nárůstu záporných odpovědí o 10 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 706 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů sociální 

rehabilitace nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti 

na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální služby. 

Přibližně čtvrtina respondentů tvrdí opak. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 24 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 17 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 10 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb nevykazuje 

výsledek za sociální rehabilitace významný rozdíl v počtu kladných odpovědí. Podíl respondentů, 

kteří nedokázali problematiku posoudit, klesl o 12 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 66 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 45 % respondentů. Porovnání výsledků dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb s výsledky poskytovatelů sociální rehabilitace ukazuje výrazné zvýšení 

negativních odpovědí o 15 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moc i? 

Graf 707 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů sociální 

rehabilitace nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti 

na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci. Přibližně pětina respondentů je přesvědčena o opaku. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 21 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolila pouze  

4 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 17 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 17 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb poklesl 

podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociální rehabilitace o 8 procentních bodů. Problematiku 

nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 62 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 31 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 31 % respondentů. Podíl negativních odpovědí oproti 

výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb se zvýšil o 7 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovují cí z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 708 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že více než jedna polovina poskytovatelů sociální 

rehabilitace nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 38 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 7 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociální rehabilitace oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb narostl o 3 procentní body. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 8 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 55 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 34 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

sociální rehabilitace se výrazně neodlišuje od celkových výsledků dotazníkového šetření za všechny 

typy služeb. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 709 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že více než polovina poskytovatelů sociální 

rehabilitace nepovažuje náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze 

strany organizací poskytujících sociální služby za vyhovující.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 17 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo pouze  

7 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 10 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 14 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociální rehabilitace oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb klesl o 10 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, klesl o 6 procentních bodů.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 69 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 28 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 41 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

sociální rehabilitace výrazně vzrost o 16 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za 

všechny typy služeb.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvalit y poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 710 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů sociální rehabilitace 

nepovažuje stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na nastavení a správu 

systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby za vyhovující. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 17 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volila pouze  

3 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 14 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 7 % 

respondentů. Pozorujeme zde pokles podílu kladně zodpovězených odpovědí poskytovatelů sociální 

rehabilitace oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, a to o 14 

procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit je přibližně shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 76 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 35 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 41 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

sociální rehabilitace vzrost o 15 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 711 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že se většina poskytovatelů sociální rehabilitace 

domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů ve struktuře 

sociálních služeb. Přibližně čtvrtina dotázaných si nemyslí, že dojde v této oblasti ke zlepšení.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 65 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

17 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 48 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 11 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů sociální rehabilitace je shodný s celkovými 

výsledky dotazníkového šetření za veškeré služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, se snížil o 7 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 24 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 14 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

sociální rehabilitace vzrostl o 7 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 712 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření zobrazují, že více jak polovina poskytovatelů sociální 

rehabilitace věří, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci veřejnosti ve 

struktuře sociálních služeb. Přibližně čtvrtina dotázaných si nemyslí, že dojde v této oblasti ke 

zlepšení. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 69 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

17 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 52 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

pouze 7 % respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů sociální rehabilitace se oproti 

výsledkům dotazníkového šetření za veškeré služby zvýšil o 7 procentních bodů. Podíl respondentů, 

kteří nedokázali problematiku posoudit, se razantně snížil, a to o 14 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 24 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 14 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

sociální rehabilitace vzrostl o 7 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 713 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se necelá polovina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních 

údajů a informací o poskytovaných sociálních službách. Vysoké procento dotazovaných 

nedokázalo problematiku posoudit.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 48 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 17 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 28 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se snížil o 8 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, je přibližně shodný s celkovými výsledky. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 24 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 7 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 17 % respondentů. Podíl záporných odpovědí vzrostl o 10 

procentních bodů.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnos ů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 714 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se vysoké procento respondentů nedokáže 

posoudit, zda navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence 

ekonomických informací přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým 

sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální služby. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 38 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 17 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 21 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 42 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se oproti celkovým výsledkům výrazně snížil, a to o 13 

procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 8 

procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 10 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně 

shodný s celkovými výsledky zjišťovanými za všechny sociální služby. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociá lních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 715 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se více než třetina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí výkaznictví a statistiku ze strany 

organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci. Tuto otázku nebyla 

schopna posoudit přibližně jedna třetina dotazovaných. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 34 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 24 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 35 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny sociální 

služby výrazně snížil, a to o 17 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit je přibližně stejný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 31 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 14 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 17 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 13 

procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizac í poskytujících sociální služby?  

Graf 716 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se přibližně polovina poskytovatelů sociální rehabilitace 

domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Důsledek navrhované typologie na 

proces registrace nedokáže posoudit téměř jedna třetina dotazovaných.  

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 48 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 17 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 31 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 31 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí v porovnání s celkovými výsledky dotazníkového šetření za 

všechny sociální služby poklesl o 7 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit je shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 21 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila pouze 4 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 17 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 7 

procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 717 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se pouze necelá jedna čtvrtina poskytovatelů sociální 

rehabilitace domnívá, že navrhovaná typologie sníží náročnost na zajištění financování 

poskytování sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Velká část 

respondentů nedokáže dopad návrhu na náročnost zajištění financování posoudit. 

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 24 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolila pouze 

3 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 21 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 41 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociální rehabilitace je nižší o 16 procentních 

bodů oproti výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, se zvýšil o 8 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 35 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 14 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 8 

procentních bodů.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální  služby? 

Graf 718 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že přibližně jedna polovina poskytovatelů sociální rehabilitace 

se domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na nastavení a správu 

systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb. Velká část dotázaných 

nedokáže problematiku posoudit. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 48 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 14 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 34 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 28 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociální rehabilitace je nižší o 4 procentní body 

oproti výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit je téměř shodný s celkovými výsledky.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo 24 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila pouze 3 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 21 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně shodný 

s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 
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Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 719 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro naprostou většinu respondentů je změna typologie 

sociálních služeb srozumitelná. Opak tvrdí pouze necelá pětina dotázaných poskytovatelů 

sociální rehabilitace.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 83 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 62 % respondentů. Všichni dotazovaní byli schopni problematiku 

posoudit. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociální rehabilitace je přibližně shodný 

s celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, poklesl o 4 

procentní body. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 17 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 17 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 6 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 720 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že názor poskytovatelů sociální rehabilitace, zda má být v 

souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby, je poměrně rozporuplný. Více jak jedna třetina 

dotazovaných souhlasí s tím, aby byl zaveden materiálně-technický standard, shodný podíl 

respondentů je proti.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 41 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 21 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 17% 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociální rehabilitace se razantně snížil o 17 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit je přibližně shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 42 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 21 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil 

téměř na dvojnásobek, přesněji o 20 procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 721 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více jak polovina poskytovatelů sociální rehabilitace 

považuje za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden 

personální standard pro všechny druhy sociálních služeb. O opaku je přesvědčena necelá třetina 

respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 62 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 24 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 38 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 7 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociální rehabilitace je o 8 procentních bodů 

nižší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit je 

téměř shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 31 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 21 % respondentů. Podíl záporných odpovědí vzrostl o 10 

procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky. 
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Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 722 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že téměř polovina poskytovatelů sociální rehabilitace nedokáže 

posoudit, zda by bylo vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit 

základní činností při poskytování sociální služby.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 34 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 10 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 24 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 45 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociální rehabilitace je o 19 procentních bodů 

nižší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se 

zvýšil o 15 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 21 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 14 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 7 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se přibližně shoduje 

s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii soc iálních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 723 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že více než polovina poskytovatelů sociální rehabilitace nedokáže 

posoudit, jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb by 

bylo nejvhodnější. 

Celkem 21 % poskytovatelů sociální rehabilitace se domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí 

tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální 

služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé.  

Podíl těchto odpovědí poskytovatelů sociální rehabilitace je přibližně shodný jako výsledky 

dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 

Celkově 65 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Oproti celkovým výsledkům podíl 

odpovědí vzrostl o 11 procentních bodů. 

Naopak 14 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového 

typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Tento názor je u poskytovatelů sociální 

rehabilitace zastoupený méně, než ukazují výsledky celkového šetření. Podíl odpovědí je nižší o 10 

procentních bodů. 
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S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu  provést? 

Graf 724 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než polovina poskytovatelů sociální rehabilitace 

doporučuje navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést. Proti změně je pouze 

nízké procento respondentů. 

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 69 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 24 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 45 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 17 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů sociální rehabilitace se výrazně neliší od 

celkových výsledků. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je téměř shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 14 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 4 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 10 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se přibližně shoduje 

s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 

 

  

ano; 7; 24% 
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 725 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že největší část poskytovatelů sociální rehabilitace 

doporučuje, aby navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 2017, 

v případě přijetí změny typologie sociálních služeb. Naopak nejméně vhodný, dle respondentů, 

je rok 2019.  

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 48% 

respondentů rok 2017. Následuje rok 2016, pro který hlasovalo 28 % respondentů a rok 2020 a 

později s celkem 14 % hlasů.  

Za nejméně vhodnou dobu pro 10 % respondentů je považován rok 2018 a rok 2019, pro který 

hlasovalo 0 % respondentů. 

Preference poskytovatelů sociální rehabilitace na dobu nabytí účinnosti, v případě přijetí změny 

typologie sociálních služeb, se v ohledu pořadí preferovaných roků s celkovými výsledky významně 

neliší.  
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 726 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že téměř jedna polovina poskytovatelů sociální rehabilitace 

považuje rok 2018 za nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb. Naopak nejméně 

vhodný, dle respondentů, je rok 2019.  

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 45 % respondentů rok 

2018. Následuje rok 2017, pro který hlasovalo 24 % respondentů a rok 2020 a později s celkem 17 % 

hlasů. 

Za nejméně vhodné stanovení lhůty je považován rok 2016 (14 % hlasů) a rok 2019 (0 % hlasů).  

Preference poskytovatelů sociální rehabilitace na stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb 

se odlišují pouze v letech 2018, kdy podíl odpovědí s preferencí tohoto roku je u poskytovatelů 

sociální rehabilitace o 18 procentních bodů vyšší než výsledky dotazníkového šetření za všechny 

sociální služby. Tedy poskytovatelé sociálních rehabilitací upřednostňují rok 2018 nad rokem 2017, 

který vyplynul jako nejlepší z celkových výsledků dotazníkového šetření. 
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2017; 7; 24% 

2018; 13; 45% 

2020 a později; 5; 
17% 
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7.6.30 Terapeutické komunity  

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 5 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují sociální 

službu terapeutické komunity. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 727 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů terapeutických komunit nevěří, že je 

současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace klientů (zájemců o službu) 

ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena pouze pětina dotazovaných.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil žádný 

z respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 20 % respondentů. Všichni dotazovaní dokázali 

problematiku posoudit. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb je 

výsledek za terapeutické komunity o 11 procentních bodů menší. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, klesl o 6 procentních bodů.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 80 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 60 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí výrazně zvýšil, a to o 17 procentních bodů. 

 

spíše ano; 1; 20% 

spíše ne; 3; 60% 

ne; 1; 20% 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 728 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že pouze pětina poskytovatelů terapeutických komunit věří, že je 

současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, 

města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku jsou 

přesvědčeny téměř dvě třetiny respondentů.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil žádný 

z dotazovaných a odpověď „spíše ano“ zvolilo 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

20 % respondentů. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření pozitivní odpovědi za 

terapeutické komunity klesly o 10 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, vzrostl o 9 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 40 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí téměř nezměnil.  
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Považujete stávající typologii (druhy)  sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytuj ících sociální služby?  

Graf 729 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že více jak polovina respondentů nepovažuje současnou typologii 

sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních 

údajů a informací o poskytovaných sociálních službách za vyhovující. O opaku je přesvědčena 

pouze pětina respondentů, stejný podíl respondentů nedokáže problematiku posoudit. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil žádný 

z dotazovaných a odpověď „spíše ano“ zvolilo právě 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo 

posoudit 20 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných 

odpovědí snížil o 9 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl 

respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 40 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za terapeutické komunity drobný rozdíl, a to 

v případě nárůstu záporných odpovědí o 4 procentní body. 

  

spíše ano; 1; 20% 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 730 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina provozovatelů terapeutických 

komunit nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na 

pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k 

jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální služby. Pětina 

respondentů nedokáže tuto problematiku posoudit. 

Otázka nebyla zodpovězena kladně žádným z respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

dotazovaných. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za terapeutické komunity významný rozdíl v počtu kladných odpovědí, který poklesl o 27 

procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 80 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 40 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 40 % respondentů. Došlo k nárůstu podílu negativních 

odpovědí v porovnání s celkovými výsledky o 29 procentních bodů. 

 

  

nedokáži posoudit; 
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ne; 2; 40% 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 731 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů 

terapeutických komunit nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby 

pro účely orgánů veřejné moci. Pětina respondentů je přesvědčena o opaku. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil žádný z 

respondentů a odpověď „spíše ano“ zvolilo 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

20 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb klesl 

Podíl kladných odpovědí provozovatelů terapeutických komunit o 9 procentních bodů. Problematiku 

nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 40 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Podíl negativních odpovědí oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb se zvýšil o 5 procentních bodů. 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hledisk a 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 732 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že všichni dotazovaní poskytovatelé terapeutických 

komunit nepovažují stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby.  

Na otázku neodpověděl kladně žádný z dotazovaných. Všichni respondenti byli schopni posoudit 

danou problematiku. Podíl kladných odpovědí provozovatelů terapeutických komunit v porovnání 

s výsledky dotazníkového šetření za všechny typy služeb klesl o 35 procentních bodů. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 15 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 100 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 40 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 60 % respondentů. Podíl negativních odpovědí razantně narostl o 

50 procentních bodů. 

 

  

spíše ne; 3; 60% 

ne; 2; 40% 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 733 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů terapeutických komunit 

nepovažuje náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby za vyhovující.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nevolil žádný z 

respondentů a odpověď „spíše ano“ zvolilo právě 20 % respondentů. Všichni dotazovaní dokázali 

posoudit danou problematiku. Podíl kladných odpovědí provozovatelů terapeutických komunit oproti 

výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb klesl o 7 procentních bodů. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, klesl o 20 procentních bodů.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 80 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 40 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 40 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

provozovatelů terapeutických komunit vzrost o 27 procentních bodů v porovnání s celkovými 

výsledky za všechny typy služeb.  

 

 

  

spíše ano; 1; 20% 

spíše ne; 2; 40% 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 734 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů terapeutických 

komunit nepovažuje stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na nastavení a 

správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby za vyhovující.   

Na otázku odpovědělo kladně celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nevolil žádný z 

respondentů a odpověď „spíše ano“ zvolilo právě 20 % respondentů. Všichni dotazovaní dokázali 

posoudit danou problematiku. Podíl kladných odpovědí provozovatelů terapeutických komunit oproti 

výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb klesl o 11 procentních bodů. Podíl 

respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, klesl o 8 procentních bodů.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 80 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 40 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 40 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

provozovatelů terapeutických komunit vzrost o 19 procentních bodů v porovnání s celkovými 

výsledky za všechny typy služeb.  

 

 

 

spíše ano; 1; 20% 

spíše ne; 2; 40% 

ne; 2; 40% 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 735 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že třetina poskytovatelů terapeutických komunit se 

domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb nezlepší orientaci klientů ve struktuře 

sociálních služeb. Opak si myslí stejný podíl respondentů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

0 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů terapeutických komunit je významně odlišný 

od celkových výsledků dotazníkového šetření za veškeré služby, a to nižší o 25 procentních bodů. 

Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je přibližně stejný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ rovněž 20 % respondentů. Podíl negativních odpovědí 

poskytovatelů terapeutických komunit vzrostl o 23 procentních bodů v porovnání s celkovými 

výsledky za všechny typy služeb.  

 

  

spíše ano; 2; 40% 

nedokáži posoudit; 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 736 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření zobrazují, že většina poskytovatelů terapeutických komunit 

věří, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci veřejnosti ve struktuře 

sociálních služeb.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

0 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 60 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů terapeutických komunit se oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za veškeré služby téměř nezměnil. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, je také téměř shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

terapeutických komunit vzrostl o 3 procentní body v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 737 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se téměř polovina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních 

údajů a informací o poskytovaných sociálních službách.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 40 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí je nižší o 16 procentních bodů v porovnání s 

celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 10 

procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo pouze 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Podíl záporných odpovědí vzrostl o 6 

procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky zjišťovanými za všechny sociální služby. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 738 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se většina respondentů nedokáže posoudit, zda 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických 

informací přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze 

strany organizací poskytujících sociální služby.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 0 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 60 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí je výrazně nižší o 51 procentních bodů v porovnání s 

celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 26 

procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 20 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je výrazně 

vyšší o 25 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky zjišťovanými za všechny sociální 

služby. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 739 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že téměř polovina respondentů se nedomnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí výkaznictví a statistiku ze strany 

organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 40 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny sociální 

služby snížil o 31 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se 

zvýšil o 9 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 40 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 22 

procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 740 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se více než polovina poskytovatelů terapeutických komunit 

domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Pětina respondentů nedokáže tuto 

problematiku posoudit.  

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 60 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 40 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se přibližně shoduje s celkovými výsledky dotazníkového 

šetření za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se 

snížil o 11 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 6 

procentních bodů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 741 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že téměř polovina poskytovatelů terapeutických komunit se 

domnívá, že navrhovaná typologie sníží náročnost na zajištění financování poskytování 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. 

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů terapeutických komunit přesně odpovídá 

výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se 

snížil o 13 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 20 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 13 

procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby? 

Graf 742 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů terapeutických 

komunit se domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na nastavení a 

správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 60 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 40 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů terapeutických komunit je vyšší o 8 

procentních bodů oproti výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, vzrostl o 13 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku neodpověděl žádný z respondentů. Podíl záporných odpovědí výrazně 

poklesl o 21 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 
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Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 743 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro většinu respondentů je změna typologie sociálních 

služeb srozumitelná. Opak tvrdí dvě pětiny dotázaných poskytovatelů terapeutických komunit.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 60 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 60 % respondentů. Problematiku dokázal posoudit každý z 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů terapeutických komunit se snížil o 25 

procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, je přibližně shodný s celkovými výsledky. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 20 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se výrazně 

zvýšil o 29 procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 744 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že téměř polovina respondentů považuje za vhodné, aby byl v 

souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 40 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 40 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů terapeutických komunit se výrazně snížil o 18 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, přesně odpovídá celkovým výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 20 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se výrazně 

zvýšil o 18 procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 745 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů terapeutických komunit nepovažuje 

za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden personální 

standard pro všechny druhy sociálních služeb. O opaku je přesvědčena jedna pětina 

respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 20 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů terapeutických komunit je o 50 procentních 

bodů nižší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, 

se zvýšil o 11 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 60 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 40 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se výrazně zvýšil o 

39 procentních bodů. 
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Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 746 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že většina poskytovatelů terapeutických komunit nepovažuje za 

vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit základní činností při 

poskytování sociální služby. Velká část respondentů nedokáže problematiku posoudit.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 20 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 20 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 40 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů terapeutických komunit je o 33 procentních 

bodů nižší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, 

se zvýšil o 10 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 40 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 40 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se se zvýšil o 23 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům. 
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 747 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že více než polovina poskytovatelů terapeutických komunit 

nedokáže posoudit, jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních 

služeb by bylo nejvhodnější.  

Celkem 40 % poskytovatelů terapeutických komunit se domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí 

tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální 

služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé.  

Podíl těchto odpovědí poskytovatelů terapeutických komunit je o 18 procentních bodů vyšší než 

výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 

Celkově 60 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Oproti celkovým výsledkům podíl 

odpovědí vzrostl o 6 procentních bodů. 

Žádný z respondentů nepovažuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového typu: 

Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Podíl odpovědí je tedy nižší o 24 procentních bodů 

oproti celkovým výsledkům. 

 

 

  

vytvoření nového 
typu sociální služby 

– Tlumočení a 
zprostředkování 
komunikace pro 

osoby se sluchovým 
postižením a 

hluchoslepé; 2; 40% 

nedokáži posoudit; 
3; 60% 



 

 
Stránka | 794 

S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 748 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů terapeutické komunity 

doporučuje navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést. Proti změně je pouze 

pětina respondentů.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 80 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 0 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 80 % respondentů. Problematiku dokázal posoudit každý 

z dotazovaných respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů terapeutických komunit se 

zvýšil o 8 procentních bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, poklesl o 16 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 20 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo právě 20 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 0 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 8 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům. 
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 749 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů terapeutických komunit doporučuje, 

aby navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 2017, v případě 

přijetí změny typologie sociálních služeb. Naopak nejméně vhodný, dle respondentů, je rok 

2019 a 2018. 

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 38 % 

respondentů rok 2017. Následuje rok 2016 a rok 2020 a později, pro každý z nich hlasovalo 20 %  

Za nejméně vhodnou dobu jsou považovány rok 2018 a rok 2019, pro které nehlasoval ani jeden z 

respondentů. 

Preference poskytovatelů terapeutických komunit na dobu nabytí účinnosti, v případě přijetí změny 

typologie sociálních služeb, se přibližně shodují s celkovými výsledky, pokud vezmeme dohromady 

podíl odpovědí s preferencí roku 2016 a 2017. Z toho vyplývá, že většina respondentů si přeje tuto 

změnu provést v příštích dvou letech. 
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 750 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů terapeutických komunit považuje rok 

2018 za nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb. Naopak nejméně vhodný, dle 

respondentů, je rok 2019 a 2016. 

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 60 % respondentů rok 

2018. Pro varianty přijetí v roce 2017 nebo 2020 a později hlasovalo shodně 20% respondentů. 

Za nejméně vhodné stanovení lhůty je považován rok 2016 (0 % hlasů) a rok 2019 (0 % hlasů).  

Preference poskytovatelů terapeutických komunit na stanovení lhůty pro změnu již existujících 

služeb se shodují s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby.  

Podíl odpovědí s preferovaným rokem 2018 výrazně vzrostl o 33 procentních bodů než výsledky 

dotazníkového šetření za všechny sociální služby. Zatímco v případě roku 2016 podíl poklesl o 15 

procentních bodů, v případě roku 2017 byl pokles o něco menší, a to o 10 procentních bodů. Podíl 

odpovědí s preferovaným rokem 2019 byl o 11 procentních bodů menší. V případě varianty 2020 a 

později však zůstal přibližně stejný. 

 
 
 
  

2017; 1; 20% 

2018; 3; 60% 

2020 a později; 1; 
20% 
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7.6.31 Tísňová péče  

Celkem na dotazníkové šetření odpověděli 4 poskytovatelé sociálních služeb, kteří poskytují sociální 

službu tísňová péče. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 751 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů tísňové péče považuje 

současnou typologii sociálních služeb z hlediska orientace klientů (zájemců o službu) ve 

struktuře sociálních služeb za nevyhovující.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo právě 

25 % respondentů a odpověď „spíše ano“ nezvolil žádný z respondentů. Všichni respondenti dokázali 

problematiku posoudit. Oproti celkovým výsledkům poklesl podíl kladných odpovědí o 6 procentních 

bodů. Podíl respondentů, kteří nebyli schopni problematiku posoudit, klesl o 6 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 75 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 75 % 

respondenti a odpověď „spíše ne“ nevolil žádný z respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového 

šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za poskytovatele tísňové péče významný 

rozdíl, a to v případě záporné odpovědi, která vzrostla o 12 procentních bodů.  

 

ano; 1; 25% 

spíše ne; 3; 75% 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 752 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že většina poskytovatelů tísňové péče nepovažuje současnou 

typologie sociálních služeb za vyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, města a 

obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena pouze 

jedna čtvrtina dotazovaných.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil žádný 

z respondentů, odpověď „spíše ano“ zvolilo právě 25 % respondentů. Všichni poskytovatelé tísňové 

péče byli schopni problematiku posoudit. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření 

se podíl pozitivních odpovědí za poskytovatele tísňové péče snížil o 5 procentních bodů. Podíl 

odpovědí nevyjadřující se k problematice klesl oproti celkovým výsledkům o 11 procentních bodů.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 75 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 25 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 50 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 16 procentních bodů.  

  

spíše ano; 1; 25% 

spíše ne; 2; 50% 

ne; 1; 25% 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a sp rávu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 753 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že polovina poskytovatelů tísňové péče nepovažuje současnou 

typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování 

provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních službách za vyhovující. O opaku je 

přesvědčena čtvrtina respondentů, rovněž čtvrtina respondentů nedokázala situaci posoudit. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil žádný 

z respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

25 % respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů tísňové péče se od celkových výsledků 

výrazně neliší. Podíl odpovědí neposuzující problematiku vzrostl o 10 procentních bodů.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 50 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 25 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 25 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového 

šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za tísňovou péči pokles o 6 procentních 

bodů.  

  

spíše ano; 1; 25% 

nedokáži posoudit; 
1; 25% spíše ne; 1; 25% 

ne; 1; 25% 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a  evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 754 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že jedna polovina poskytovatelů tísňové péče 

nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na pořízení a 

evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k 

jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální služby. Čtvrtina 

respondentů nedokáže tuto problematiku posoudit. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil žádný 

z respondentů a odpověď „spíše ano“ zvolilo 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

25 % respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů tísňové péče se od celkových výsledků 

výrazně neliší. Podíl odpovědí neposuzující problematiku je také přibližně stejný.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 50 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 25 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 25 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového 

šetření za všechny typy sociálních služeb nevykazuje výsledek za tísňovou péči významný rozdíl.  

  

spíše ano; 1; 25% 

nedokáži posoudit; 
1; 25% spíše ne; 1; 25% 

ne; 1; 25% 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 755 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že polovina poskytovatelů tísňové péče nepovažuje 

stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na externí výkaznictví a 

statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci. 

Čtvrtina respondentů je přesvědčena o opaku. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil žádný 

z respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

25 % respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů tísňové péče se od celkových výsledků 

výrazně neliší. Podíl odpovědí neposuzující problematiku vzrostl o 9 procentních bodů.   

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 50 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 25 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 25 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového 

šetření za všechny typy sociálních služeb nevykazuje výsledek za tísňovou péči významný rozdíl.  

 

  

spíše ano; 1; 25% 

nedokáži posoudit; 
1; 25% spíše ne; 1; 25% 

ne; 1; 25% 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 756 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že tři čtvrtiny poskytovatelů tísňové péče nepovažují 

stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti registrace sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Čtvrtina respondentů považuje stav za 

vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil žádný 

z respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 25 % respondentů. Všichni poskytovatelé tísňové péče 

byli schopni problematiku posoudit. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se 

podíl pozitivních odpovědí za poskytovatele tísňové péče se snížil o 10 procentních bodů oproti 

celkovým výsledkům. Podíl odpovědí nevyjadřující se k problematice klesl oproti celkovým 

výsledkům o 15 procentních bodů.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 75 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 25 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 50 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí výrazně navýšil o 25 procentních bodů.  

 

  

spíše ano; 1; 25% 

spíše ne; 2; 50% 

ne; 1; 25% 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 757 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů tísňové péče nepovažuje 

náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby za vyhovující.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil žádný 

z respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 25 % respondentů. Všichni poskytovatelé tísňové péče 

byli schopni problematiku posoudit. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se 

podíl pozitivních odpovědí za poskytovatele tísňové péče výrazně neodchyluje od celkových 

výsledků. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, klesl oproti celkovým 

výsledkům o 20 procentních bodů.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 75 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 25 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 50 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí výrazně navýšil o 22 procentních bodů.  

 

 

  

spíše ano; 1; 25% 

spíše ne; 2; 50% 

ne; 1; 25% 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu  systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 758 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že všichni poskytovatelé tísňové péče nepovažují 

stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na nastavení a správu systému řízení 

standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby za vyhovující.   

Na tuto otázku neodpověděl kladně žádný z dotazovaných poskytovatelů tísňové péče. Všichni 

respondenti byli schopni posoudit danou problematiku. Podíl kladných odpovědí oproti celkovým 

výsledkům klesl o 31 procentních bodů. Podíl odpovědí, které nedokážou problematiku posoudit, 

klesl oproti celkovým výsledkům o 8 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 100 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 25 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 75 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí výrazně navýšil, a to o 39 procentních bodů.  

 

  

spíše ne; 3; 75% 

ne; 1; 25% 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 759 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledy dotazníkového šetření odhalily rozporuplný názor poskytovatelů tísňové péče, že by 

navrhovaná typologie sociálních služeb mohla zlepšit orientaci klientů ve struktuře sociálních 

služeb.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 50 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil žádný 

z respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 50 % respondentů. Všichni poskytovatelé tísňové péče 

byli schopni problematiku posoudit. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se 

podíl pozitivních odpovědí za poskytovatele tísňové péče razantně snížil o 15 procentních bodů. 

Podíl odpovědí nevyjadřující se k problematice klesl oproti celkovým výsledkům o 18 procentních 

bodů.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 50 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil žádný 

z respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 50 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku 

dotazníkového šetření se podíl záporných odpovědí výrazně navýšil o 33 procentních bodů.  

 

  

spíše ano; 2; 50% spíše ne; 2; 50% 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 760 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření zobrazují, že většina poskytovatelů tísňové péče věří, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci veřejnosti ve struktuře sociálních 

služeb. O opaku je přesvědčena čtvrtina dotazovaných.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 75 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil žádný 

z respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 75 % respondentů. Všichni poskytovatelé tísňové péče 

byli schopni problematiku posoudit. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se 

podíl pozitivních odpovědí za poskytovatele tísňové péče zvýšil o 13 procentních bodů. Podíl 

odpovědí nevyjadřující se k problematice klesl oproti celkovým výsledkům o 21 procentních bodů.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil žádný 

z respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 25 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku 

dotazníkového šetření se podíl záporných odpovědí navýšil o 8 procentních bodů.  

  

spíše ano; 3; 75% 

spíše ne; 1; 25% 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 761 Výsledek dotazníkového šetření 

  

Dotazníkové šetření odhalilo, že se polovina respondentů nedokáže posoudit, zda navrhovaná 

typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních 

údajů a informací o poskytovaných sociálních službách.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil žádný 

z respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

50 % dotazovaných. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření podíl pozitivních 

odpovědí za poskytovatele tísňové péče dramaticky klesl, a to o 31 procentních bodů. Podíl 

odpovědí nevyjadřující se k problematice se navýšil o 20 procentních bodů.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil žádný 

z respondentů a odpověď „spíše ne“ 25 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 11 procentních bodů.  

 

 

 

spíše ano; 1; 25% 

nedokáži posoudit; 
2; 50% 

spíše ne; 1; 25% 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší z působ 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 762 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se polovina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb nezjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických informací 

přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany 

organizací poskytujících sociální služby. Druhá polovina dotazovaných nedokázala problematiku 

posoudit.  

Na tuto otázku neodpověděl kladně žádný z dotazovaných poskytovatelů tísňové péče. V porovnání 

se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se podíl pozitivních odpovědí razantně snížil, a to o 

51 procentních bodů. Podíl odpovědí nevyjadřující se k problematice vzrostl o oproti celkovým 

výsledkům o 16 procentních bodů.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 50 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil žádný 

z respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 50 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku 

dotazníkového šetření se podíl záporných odpovědí výrazně navýšil o 35 procentních bodů.  

 

 

nedokáži posoudit; 
2; 50% 

spíše ne; 2; 50% 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 763 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se polovina respondentů domnívá, že navrhovaná typologie 

sociálních služeb nesníží náročnost na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací 

poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil žádný 

z respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

25 % respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů tísňové péče se od celkových výsledků 

výrazně liší, a to poklesem o 26 procentních bodů. Podíl odpovědí neposuzující problematiku se 

snížil o 6 procentních bodů.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 50 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil žádný 

z dotazovaných a odpověď „spíše ne“ právě 50 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového 

šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za tísňovou péči významný nárůst o 32 

procentních bodů.  

 

 

  

spíše ano; 1; 25% 

nedokáži posoudit; 
1; 25% 

spíše ne; 2; 50% 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 764 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se většina poskytovatelů tísňových služeb domnívá, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby. Čtvrtina respondentů nedokáže tuto problematiku 

posoudit.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 75 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 50 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 25 % respondentů. Všichni dotazovaní dokázali 

problematiku posoudit. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů tísňové péče od celkových výsledků 

výrazně vzrostl o 20 procentních bodů. Podíl odpovědí neposuzující problematiku klesl o 31 

procentních bodů.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil žádný 

z respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 25 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového 

šetření za všechny typy sociálních služeb výsledek za tísňovou péči vzrostl o 11 procentních bodů.  

  

ano; 2; 50% 

spíše ano; 1; 25% 

spíše ne; 1; 25% 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 765 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že jedna polovina poskytovatelů tísňové péče nedokáže 

posoudit, zda navrhovaná typologie sníží náročnost na zajištění financování poskytování 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil žádný 

z respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

50 % dotazovaných. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření podíl pozitivních 

odpovědí za poskytovatele tísňové péče klesl, a to o 15 procentních bodů. Podíl odpovědí 

nevyjadřující se k problematice se navýšil o 17 procentních bodů.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil žádný 

z respondentů a odpověď „spíše ne“ 25 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí poskytovatelů tísňové péče téměř neliší.   

 

  

spíše ano; 1; 25% 

nedokáži posoudit; 
2; 50% 

spíše ne; 1; 25% 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 766 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že jedna polovina poskytovatelů tísňové péče se domnívá, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na nastavení a správu systému řízení 

standardů kvality poskytovaných sociálních služeb. O opaku je přesvědčena čtvrtina 

respondentů. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 50 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil žádný 

z respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 50 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 25 

% respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů tísňové péče se od celkových výsledků 

výrazně neliší. Podíl odpovědí neposuzující problematiku je také přibližně stejný.    

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil žádný 

z dotazovaných a odpověď „spíše ne“ právě 25 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového 

šetření za všechny typy sociálních služeb nevykazuje výsledek za tísňovou péči významný rozdíl.  

  

spíše ano; 2; 50% 

nedokáži posoudit; 
1; 25% 

spíše ne; 1; 25% 
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Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 767 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se poskytovatelé tísňové péče jednoznačně shodují na tom, 

že je změna typologie sociálních služeb srozumitelná.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 100 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil 

žádný z respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 100 % respondentů. Všichni dotazovaní dokázali 

problematiku posoudit. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů tísňové péče od celkových výsledků 

vzrostl o 15 procentních bodů. Podíl odpovědí neposuzující problematiku klesl o 4 procentní body. 

Záporně na tuto otázku neodpověděl žádný z dotazovaných. Oproti výsledkům dotazníkového šetření 

za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za tísňovou péči významný rozdíl, a to poklesem 

podílu negativních odpovědí o 11 procentních bodů. 

 

 

 

 

 

 

spíše ano; 4; 100% 
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby? 

Graf 768 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že polovina respondentů nedokáže posoudit, zda by bylo 

vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-

technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil žádný 

z respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 25 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

50 % dotazovaných. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření podíl pozitivních 

odpovědí za poskytovatele tísňové péče významně poklesl, a to o 33 procentních bodů. Podíl 

odpovědí nevyjadřující se k problematice se navýšil o 30 procentních bodů.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil žádný 

z respondentů a odpověď „spíše ne“ 25 % respondentů. V porovnání s celkovými výsledky se podíl 

záporných odpovědí poskytovatelů tísňové péče téměř neliší.   

 

 

 

  

spíše ano; 1; 25% 

nedokáži posoudit; 
2; 50% 

spíše ne; 1; 25% 
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 769 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů tísňové péče nepovažuje za vhodné, 

aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden personální standard pro 

všechny druhy sociálních služeb. O opaku je přesvědčena jedna čtvrtina respondentů. 

Otázku zodpovědělo kladně celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil žádný z 

respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 25 % respondentů. Všichni dotazovaní byli schopni 

problematiku posoudit. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření podíl pozitivních 

odpovědí za poskytovatele tísňové péče dramaticky poklesl, a to o 45 procentních bodů. Podíl 

odpovědí nevyjadřující se k problematice se snížil o 9 procentních bodů.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 75 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil žádný 

z respondentů a odpověď „spíše ne“ právě 75 % respondentů. V porovnání s celkovými výsledky podíl 

záporných odpovědí poskytovatelů tísňové péče výrazně narostl o 54 procentních bodů.    

 

 

 

 

 

spíše ano; 1; 25% 

spíše ne; 3; 75% 
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Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 770 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že polovina poskytovatelů tísňové péče nedokáže posoudit, zda by 

bylo vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit základní 

činností při poskytování sociální služby.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 25 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ nezvolil žádný z dotázaných. Problematiku nedokázalo posoudit 

50 % dotazovaných. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření podíl pozitivních 

odpovědí za poskytovatele tísňové péče významně poklesl, a to o 28 procentních bodů. Podíl 

odpovědí nevyjadřující se k problematice se navýšil o 20 procentních bodů.  

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ nezvolil žádný 

z respondentů a odpověď „spíše ne“ 25 % respondentů. V porovnání s celkovými výsledky se podíl 

záporných odpovědí poskytovatelů tísňové péče navýšil o 8 procentních bodů.    

 

 

  

ano; 1; 25% 

nedokáži posoudit; 
2; 50% 

spíše ne; 1; 25% 
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb 

považujete  za nejvhodnější?  

Graf 771 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že polovina poskytovatelů tísňové péče nedokáže posoudit, jaké 

řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb by bylo 

nejvhodnější.  

Celkem 25 % poskytovatelů tísňové péče se domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí tlumočnických 

služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální služby – Tlumočení 

a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé.  Podíl těchto 

odpovědí poskytovatelů tísňové péče je přibližně shodný jako výsledky dotazníkového šetření za 

všechny sociální služby. 

Celkově 50 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. V porovnání s celkovými výsledky je 

podíl odpovědí za poskytovatele tísňové péče téměř stejný. 

Naopak 25 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového 

typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Tento názor je u poskytovatelů tísňové péče 

zastoupený méně, než ukazují výsledky celkového šetření. Podíl těchto odpovědí poskytovatelů 

tísňové péče je přibližně shodný jako výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 

 

 

vytvoření nového 
typu sociální služby 
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S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie soc iálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 772 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že všichni dotazovaní poskytovatelé tísňové péče doporučují 

navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 100 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ nezvolil 

žádný z respondentů a odpověď „spíše ano“ právě 100 % respondentů. Všichni dotazovaní dokázali 

problematiku posoudit. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů tísňové péče od celkových výsledků 

výrazně vzrostl o 28 procentních bodů. Podíl odpovědí neposuzující problematiku klesl o 16 

procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku neodpověděl žádný z dotazovaných. Oproti výsledkům dotazníkového šetření 

za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za tísňovou péči významný rozdíl, a to poklesem 

podílu negativních odpovědí o 12 procentních bodů. 

 

  

spíše ano; 4; 100% 
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přija ta, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 773 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že všichni dotazovaní poskytovatelé tísňové péče jednomyslně 

doporučují, aby navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 2017, 

v případě přijetí změny typologie sociálních služeb.  

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 100 % 

respondentů rok 2017. Pro ostatní varianty žádný z dotazovaných nehlasoval.  

Oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za všechny druhy sociálních služeb se výsledky 

poskytovatelů tísňové péče v tomto bodu výrazně odlišují, právě díky společné preferenci roku 2017. 

 

  

2017; 4; 100% 
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 774 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb by byl 

rok 2017 nebo 2018.  

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 50 % respondentů rok 

2017 a 50 % dotazovaných preferuje rok 2018. Pro zbylé varianty žádný z dotazovaných nehlasoval. 

Preference poskytovatelů tísňové péče na stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb (na 

prvním místě rok 2017, poté rok 2018) se shodují s výsledky dotazníkového šetření za všechny 

sociální služby. 

 
 
  

2017; 2; 50% 2018; 2; 50% 
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7.6.32 Týdenní stacionáře  

Celkem na dotazníkové šetření odpovědělo 24 poskytovatelů sociálních služeb, kteří poskytují 

sociální službu týdenní stacionáře. 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře  sociálních služeb?  

Graf 775 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že necelá polovina poskytovatelů týdenních stacionářů věří, 

že je současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace klientů (zájemců o 

službu) ve struktuře sociálních služeb. O opaku je přesvědčena přesně polovina poskytovatelů 

týdenních stacionářů, tzn., že současná typologie není z tohoto hlediska zcela vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 42% respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze 

8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 34% respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 8 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za týdenní stacionáře v případě kladné odpovědi významný rozdíl, a to nárůst o 11 

procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 50 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo pouze 

8 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 42 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku 

dotazníkového šetření se podíl záporných odpovědí snížil o 13 procentních bodů. 
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Stránka | 822 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 776 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že pouze čtvrtina poskytovatelů týdenních stacionářů věří, že je 

současná typologie sociálních služeb vyhovující z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, 

města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb. O opaku jsou 

přesvědčeny necelé tři čtvrtiny poskytovatelů týdenních stacionářů, tj. že současná typologie 

není z tohoto hlediska vyhovující. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze 

8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 17 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 8 % 

respondentů. V porovnání se souhrnnými výsledky dotazníkového šetření se pozitivní odpovědi za 

týdenní stacionáře výrazně neodlišují (pouze o 5 procentních bodů méně). Problematiku nebyl 

schopen posoudit přibližně stejný podíl respondentů.   

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 67 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 21% 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 46 % respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového 

šetření se podíl záporných odpovědí zvýšil o 8 procentních bodů.  
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Stránka | 823 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o 

poskytovaných sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu 

potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 777 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že téměř dvě třetiny poskytovatelů týdenních stacionářů 

nepovažuje současnou typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na vedení prvotní 

evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních službách za 

vyhovující. O opaku je přesvědčena necelá pětina respondentů, stejný podíl respondentů pak 

nedokáže problematiku posoudit. 

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 17 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolila pouze 

4 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 13 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 17 % 

respondentů. Oproti souhrnnému výsledku dotazníkového šetření se podíl kladných odpovědí snížil o 

12 procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo celkem 66 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 33 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 33 % respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového 

šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje výsledek za týdenní stacionáře významný rozdíl, a 

to v případě nárůstu záporných odpovědí o 10 procentních bodů. 
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Stránka | 824 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, 

výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 778 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů týdenních 

stacionářů nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti 

na pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální služby. 

Čtvrtina respondentů nedokáže tuto problematiku posoudit. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 16 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolila pouze  

4 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 12 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 25 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb vykazuje 

výsledek za týdenní stacionáře významný rozdíl v podílu kladných odpovědí, který poklesl o 11 

procentních bodů. Problematiku nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 59 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 38 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 21 % respondentů. Porovnání výsledků dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb s výsledky poskytovatelů týdenních stacionářů zobrazuje zvýšení negativních 

odpovědí o 8 procentních bodů. 
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Stránka | 825 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících 

sociální služby pro účely orgánů veřejné moci?  

Graf 779 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů týdenních 

stacionářů nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti 

na externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci. Přibližně pětina respondentů je přesvědčena o opaku. 

Otázka byla zodpovězena kladně celkem 21 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolila pouze  

4 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 17 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 12 % 

respondentů. Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy sociálních služeb poklesl 

podíl kladných odpovědí poskytovatelů týdenních stacionářů o 8 procentních bodů. Problematiku 

nedokázal posoudit přibližně stejný podíl respondentů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 67 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 38 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 29 % respondentů. Podíl negativních odpovědí se oproti 

výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb zvýšil o 12 procentních bodů. 
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Stránka | 826 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? 

Graf 780 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření ukazují, že více než jedna polovina poskytovatelů týdenních 

stacionářů nepovažuje stávající typologii sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Čtvrtina 

respondentů považuje stav za vyhovující. 

Na otázku odpovědělo kladně celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo pouze  

8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 17 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 21 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů týdenních stacionářů se snížil o 10 procentních 

bodů oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, se zvýšil o 6 procentních bodů. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 54 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 29 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 25 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

týdenních stacionářů je přibližně shodný s celkovými výsledky dotazníkového šetření za všechny typy 

služeb. 
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Stránka | 827 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze  strany 

organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 781 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů týdenních stacionářů 

nepovažuje náročnost na zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby za vyhovující.  

Na otázku odpovědělo kladně celkem 21 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo pouze  

8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 13 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 17 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů týdenních stacionářů oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za všechny typy služeb klesl o 6 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, je přibližně stejný.  

Záporně otázku zodpovědělo celkem 62 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 29 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 33 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

týdenních stacionářů vzrost o 9 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Stránka | 828 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných 

sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 782 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že naprostá většina poskytovatelů týdenních 

stacionářů nepovažuje stávající typologii sociálních služeb z hlediska náročnosti na nastavení a 

správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby za vyhovující.   

Otázka byla zodpovězena kladně celkem od 16 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

8 % respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 8 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

8 % respondentů. Lze zde pozorovat poměrně dramatický pokles podílu kladně zodpovězených 

odpovědí poskytovatelů týdenních stacionářů oproti celkovým výsledkům dotazníkového šetření za 

všechny typy služeb, a to o 15 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit je shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 76 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 42 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 34 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

týdenních stacionářů vzrost o 15 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Stránka | 829 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 783 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledů dotazníkového šetření vyplývá, že se většina poskytovatelů týdenních stacionářů 

domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů ve struktuře 

sociálních služeb. Pouze malá část si nemyslí, že dojde v této oblasti ke zlepšení.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 67 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

17 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 50 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 12 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů týdenních stacionářů je přibližně shodný 

s celkovými výsledky dotazníkového šetření za všechny služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali 

problematiku posoudit, se snížil o 6 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 21 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 4 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 17 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

týdenních stacionářů vzrostl o 4 procentní body v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Stránka | 830 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 784 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Výsledky dotazníkového šetření zobrazují, že přibližně polovina poskytovatelů týdenních 

stacionářů věří, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci veřejnosti ve 

struktuře sociálních služeb.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 54 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ volilo  

21 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 33 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 21 % 

respondentů. Podíl pozitivních odpovědí poskytovatelů týdenních stacionářů se oproti výsledkům 

dotazníkového šetření za veškeré služby snížil o 8 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří 

nedokázali problematiku posoudit, je shodný. 

Záporně otázku zodpovědělo celkem 25 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 4 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 21 % respondentů. Podíl negativních odpovědí poskytovatelů 

týdenních stacionářů vzrostl o 8 procentních bodů v porovnání s celkovými výsledky za všechny typy 

služeb.  
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Stránka | 831 

Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení 

prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných 

sociálních službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných 

softwarových aplikací) organizacemi poskytujících sociální služby?  

Graf 785 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se většina respondentů domnívá, že navrhovaná typologie 

sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a 

informací o poskytovaných sociálních službách.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 58 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 12 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 46 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 25 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí je přibližně shodný s celkovými výsledky. Podíl respondentů, 

kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 5 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo pouze 17 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 4 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 13 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně shodný 

s celkovými výsledky zjišťovanými za všechny sociální služby. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob 

pořízení a evidence ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů 

financování k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících 

sociální služby?  

Graf 786 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledku dotazníkového šetření vyplývá, že se více než polovina respondentů domnívá, že 

navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence ekonomických 

informací přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním službám) ze 

strany organizací poskytujících sociální služby. Poměrně značný podíl respondentů neuměl 

problematiku posoudit.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 55 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 13 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 42 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 29 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí je přibližně shodný s celkovými výsledky. Podíl respondentů, 

kteří nedokázali problematiku posoudit, se snížil o 5 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 16 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 8 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně 

shodný s celkovými výsledky zjišťovanými za všechny sociální služby. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí 

výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely 

orgánů veřejné moci?  

Graf 787 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření odhalilo, že se více než polovina respondentů domnívá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí výkaznictví a statistiku ze strany 

organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci.  

Na tuto otázku odpovědělo kladně celkem 58 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 17 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 41 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 17 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny sociální 

služby zvýšil o 7 procentních bodů. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se 

snížil o 14 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 25 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 17 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 8 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 7 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 788 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se více než polovina poskytovatelů týdenních stacionářů 

domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. Čtvrtina respondentů nedokáže tuto 

problematiku posoudit.  

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 54 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 25 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 29 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 25 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí se přibližně shoduje s celkovými výsledky dotazníkového 

šetření za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se 

snížil o 6 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 21 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 13 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 8 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 7 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací 

poskytujících sociální služby?  

Graf 789 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že se právě jedna polovina poskytovatelů týdenních 

stacionářů domnívá, že navrhovaná typologie sníží náročnost na zajištění financování 

poskytování sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby. 

Otázka byla kladně zodpovězena celkem od 50 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 29 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 21 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů týdenních stacionářů je vyšší o 10 procentních 

bodů oproti výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, se snížil o 12 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 29 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 21 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 8 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně stejný. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby?  

Graf 790 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než jedna polovina poskytovatelů týdenních stacionářů 

se domnívá, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na nastavení a správu 

systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb. O opaku je přesvědčena 

čtvrtina respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 58 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 17 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 41 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 17 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů týdenních stacionářů je vyšší o 6 procentních 

bodů oproti výsledkům za všechny sociální služby. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, výrazně poklesl o 10 procentních bodů oproti souhrnným výsledkům. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 25 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 17 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 8 % respondentů. Podíl záporných odpovědí je přibližně shodný 

s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 
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Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 791 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že pro naprostou většinu respondentů je změna typologie 

sociálních služeb srozumitelná. Opak tvrdí pouze necelá pětina dotázaných poskytovatelů 

týdenních stacionářů. Je zřejmé, že typologie sociálních služeb je pro poskytovatele týdenních 

stacionářů srozumitelná. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 80 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 34 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 46 % respondentů. Problematiku nedokázala posoudit pouze 4 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů týdenních stacionářů je přibližně shodný 

s celkovými výsledky. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, je také shodný. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 16 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ taktéž 8 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se zvýšil o 5 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 792 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů považuje za vhodné, aby byl v 

souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro 

pobytové a ambulantní sociální služby. Poměrně vysoký podíl poskytovatelů týdenních 

stacionářů nedokázalo problematiku posoudit.  

Otázku kladně zodpovědělo celkem 67 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 29 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 38 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 33 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů týdenních stacionářů se zvýšil o 9 procentních 

bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, 

výrazně vzrostl o 13 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku neodpověděl žádný z respondentů. V tomto bodu se výsledky dotazníkového 

šetření za poskytovatele týdenních stacionářů výrazně liší od celkových výsledků za všechny služby, 

jelikož podíl záporných odpovědí je o 22 procentních bodů nižší.  
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 793 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že většina poskytovatelů týdenních stacionářů považuje za 

vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden personální standard 

pro všechny druhy sociálních služeb. O opaku je přesvědčena přibližně jedna pětina 

respondentů. 

Otázku kladně zodpovědělo celkem 62 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 33 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ 29 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 17 % 

respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů týdenních stacionářů je o 8 procentních bodů 

nižší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, se 

zvýšil o 8 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 21 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 8 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 13 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se shoduje 

s celkovými výsledky. 
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Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 794 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že většina poskytovatelů týdenních stacionářů považuje za 

vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit základní činností při 

poskytování sociální služby. Čtvrtina respondentů nedokáže problematiku posoudit.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 58 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 29 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 29 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

25 % respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů týdenních stacionářů je o 5 procentních 

bodů vyšší oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku posoudit, 

se snížil o 5 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 17 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 13 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 4 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se shoduje 

s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 795 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Dotazníkové šetření ukazuje, že více než polovina poskytovatelů týdenních stacionářů 

nedokáže posoudit, jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních 

služeb by bylo nejvhodnější.  

Celkem 25 % poskytovatelů týdenních stacionářů se domnívá, že nejvhodnější řešení pojetí 

tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb je vytvoření nového typu sociální 

služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby se sluchovým postižením a hluchoslepé.  

Podíl těchto odpovědí poskytovatelů týdenních stacionářů je přibližně shodný jako výsledky 

dotazníkového šetření za všechny sociální služby. 

Celkově 63 % respondentů nedokázalo problematiku posoudit. Oproti celkovým výsledkům podíl 

odpovědí vzrostl o 9 procentních bodů. 

Naopak 12 % respondentů považuje za nejlepší řešení zahrnutí tlumočnických služeb do nového 

typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. Tento názor je u poskytovatelů týdenních 

stacionářů zastoupený méně, než ukazují výsledky celkového šetření. Podíl odpovědí je nižší o 12 

procentních bodů. 

 

 

  

vytvoření nového 
typu sociální služby 

– Tlumočení a 
zprostředkování 
komunikace pro 

osoby se sluchovým 
postižením a 

hluchoslepé; 6; 25% 

zahrnutí 
tlumočnických 

služeb do nového 
typu: Kontaktní a 
aktivizační služba 

sociální prevence; 3; 
12% 

nedokáži posoudit; 
15; 63% 



 

 
Stránka | 842 

S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést? 

Graf 796 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než polovina poskytovatelů týdenních stacionářů 

doporučuje navrhovanou změnu typologie sociálních služeb provést. Proti změně je pouze 

přibližně desetina respondentů, poměrně vysoké procento respondentů nedokáže danou 

problematiku posoudit.  

Na tuto otázku kladně odpovědělo celkem 59 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 17 % 

respondentů a odpověď „spíše ano“ taktéž 42 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 

29 % respondentů. Podíl kladných odpovědí poskytovatelů týdenních stacionářů se snížil o 13 

procentních bodů oproti celkovým výsledkům. Podíl respondentů, kteří nedokázali problematiku 

posoudit, naopak vzrostl o 13 procentních bodů. 

Záporně na tuto otázku odpovědělo 12 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo právě 12 % 

respondentů a odpověď „spíše ne“ 0 % respondentů. Podíl záporných odpovědí se shoduje 

s celkovými výsledky zjištěnými za všechny typy sociálních služeb. 
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V případě, že by byla změna typologie sociálních s lužeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 797 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že více než třetina poskytovatelů týdenních stacionářů 

doporučuje, aby navrhovaná změna typologie sociálních služeb nabyla účinnosti v roce 2017, 

v případě přijetí změny typologie sociálních služeb. Naopak nejméně vhodný, dle respondentů, 

je rok 2019.  

Za nejvhodnější období pro nabytí účinnosti změny typologie sociálních služeb považuje 38 % 

respondentů rok 2017. Následuje rok 2016, pro který hlasovalo 29 % respondentů a rok 2020 a 

později s celkovým podílem 21 % hlasů.  

Za nejméně vhodnou dobu pro 8 % respondentů je považován rok 2018 a rok 2019, pro který 

hlasovala pouze 4 % respondentů. 

Preference poskytovatelů týdenních stacionářů na dobu nabytí účinnosti, v případě přijetí změny 

typologie sociálních služeb, se výrazněji odlišují pouze v letech 2020 a později, kdy podíl odpovědí 

s preferencí tohoto roku je u poskytovatelů týdenních stacionářů o 9 procentních bodů vyšší než 

výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby. Naopak podíl odpovědí s doporučovaným 

rokem 2018 poklesl o 6 procentních bodů. Zbylé podíly odpovědí poskytovatelů týdenních stacionářů 

se přibližně shodují s celkovými výsledky.  
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 798 Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z dotazníkového šetření vyplývá, že téměř jedna třetina poskytovatelů týdenních stacionářů 

považuje rok 2017 za nejvhodnější lhůtu pro změnu již existujících služeb. Naopak nejméně 

vhodný, dle respondentů, je rok 2019.  

Za nejvhodnější rok stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb považuje 29 % respondentů rok 

2017. Následuje rok 2018, pro který hlasovalo 25 % respondentů a rok 2020 a později s celkem 21 % 

hlasů. 

Za nejméně vhodné stanovení lhůty je považován rok 2016 (17 % hlasů) a rok 2019 (8 % hlasů).  

Preference poskytovatelů týdenních stacionářů na stanovení lhůty pro změnu již existujících služeb 

se přibližně shodují s výsledky dotazníkového šetření za všechny sociální služby.  
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7.7 Závěry a doporučení 

Z celkových výsledků dotazníkového šetření vyplynulo několik důležitých poznatků, které se týkají 

jednak současné typologie sociálních služeb, ale především pak navrhované typologie sociálních 

služeb.   

Současná typologie, resp. současné druhy sociálních služeb je z pohledu poskytovatelů sociálních 

služeb chápána jako nevyhovující, a to zejména z pohledu její přehlednosti pro uživatele sociálních 

služeb a pro veřejnost obecně (např. v řešení jakou z nabízených sociálních služeb zvolit pro svého 

příbuzného, který má potřebu sociální služby využívat).  

Problematickou se současná typologie sociálních služeb jeví rovněž v případě vedení prvotní 

evidence poskytování sociálních služeb, v případě vykazování provozních údajů a v případě 

externího výkaznictví. Jedná se zejména o situace, kdy jeden poskytovatel poskytuje více sociálních 

služeb naráz a přitom se náplň těchto služeb příliš od sebe neliší. V případě, kdy uživatel využívá 

více sociálních služeb současně, je pak nutné vést individuální záznamy o uživateli duplicitně.  

Jako nevyhovující, lze současnou typologii sociálních služeb označit zejména z pohledu pobytových 

služeb sociální péče. Jedná se zejména o tyto služby: 

 domovy pro osoby se zdravotním postižením; 

 domovy pro seniory; 

 domovy se zvláštním režimem; 

 chráněné bydlení; 

 týdenní stacionář; 

 odlehčovací služby. 

V případě dalších sociálních služeb nelze, tak jako v případě pobytových služeb sociální péče, udělat 

takové zobecnění. Jedná se o následující typy sociálních služeb: 

 osobní asistence; 

 podpora samostatného bydlení; 

 raná péče; 

 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; 

 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením; 

 tlumočnické služby; 

 pečovatelská služba; 

 sociální rehabilitace; 

 terapeutické komunity. 

Současná typologie sociálních služeb naopak vyhovuje (respondenti se k ní nevyjadřovali významným 

způsobem negativně) následujícím sociálním službám: 

 azylové domy; 

 nízkoprahová zařízení pro děti a mládež; 

 odborné sociální poradenství; 

 sociálně terapeutické dílny; 

 telefonická krizová pomoc; 
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 terénní programy; 

 centra denních služeb; 

 kontaktní centra; 

 nízkoprahová denní centra; 

 noclehárny; 

 služby následné péče. 

Lze tvrdit, že je stávající typologie sociálních služeb nejméně vyhovující pro pobytové služby 

sociální péče a vedle toho pro další sociální služby, které nelze generalizovat a zařadit do 

jednoho druhu.  

Tento stav vychází ze současné praxe některých poskytovatelů, kteří ve svých prostorách poskytují 

současně více sociálních služeb, jejichž náplň je mnohdy duplicitní. Jedná se zejména o tenké a ne 

zcela jasné hranice mezi domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy 

se zvláštním režimem. Ne zcela jasná je rovněž v současné typologii sociálních služeb hranice mezi 

osobní asistencí a pečovatelskou službou. 

Stávající typologie sociálních služeb je naopak vhodná pro vybrané ambulantní a terénní sociální 

služby. Jedná se zejména o takové, jejichž náplň a cílové skupiny jsou v současné právní 

úpravě jasně vymezeny (např. azylové domy a noclehárny). 

Respondenti věří, že výše zmíněné nedostatky současné typologie sociálních služeb dokáže 

navrhovaná typologie odstranit. Na druhé straně se však nedomnívají, že by navrhovaná typologie 

sociálních služeb dokázala snížit náročnost na zajištění financování sociálních služeb. 

Zajímavým poznatkem z dotazníkového šetření je fakt, že velká část poskytovatelů nedokázala 

posoudit, zda navrhovaná typologie sociálních služeb dokáže změnit procesy, které se 

s poskytováním sociálních služeb pojí. Jak již bylo zmíněno výše, lze to přikládat k určité 

nedopracovanosti návrhu nové typologie sociálních služeb, díky čemuž nedokázali respondenti 

kvalifikovaně zhodnotit, jakým způsobem se jich navrhovaná typologie dotkne.  

Pozitivně, tedy ve smyslu zlepšení orientace uživatelů a veřejnosti v systému sociálních služeb, 

v případě navrhované typologie sociálních služeb se vyjadřovali zejména poskytovatelé pobytových 

služeb sociální péče, konkrétně pak: 

 domovy pro osoby se zdravotním postižením; 

 domovy pro seniory; 

 domovy se zvláštním režimem; 

 chráněné bydlení; 

 týdenní stacionář; 

 odlehčovací služby. 

V případě dalších sociálních služeb nelze tak, jako v případě pobytových služeb sociální péče, udělat 

takové zobecnění. Jedná se o následující typy sociálních služeb: 

 centra denních služeb; 

 pečovatelská služba. 
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Záporně, tedy v tom smyslu, že navrhovaná typologie sociálních služeb nedokáže usnadnit procesy, 

které se s poskytováním sociálních služeb pojí, se vyjadřovali zejména poskytovatelé následujících 

sociálních služeb: 

 azylové domy; 

 domy na půl cesty; 

 intervenční centra; 

 nízkoprahová denní centra pro děti a mládež; 

 telefonická krizová pomoc; 

 nízkoprahová denní centra. 

Velká část poskytovatelů sociálních služeb však nedokázala vyhodnotit, co jim navrhovaná změna 

typologie přinese a v mnoha případech volili jako odpověď na položené otázky možnost „nedokáži 

posoudit“. Jedná se zejména o následující sociální služby: 

 odborné sociální poradenství; 

 osobní asistence; 

 podpora samostatného bydlení; 

 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; 

 sociálně terapeutické dílny; 

 terénní programy; 

 kontaktní centra; 

 noclehárny; 

 služby následné péče; 

 sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením; 

 sociální rehabilitace; 

 terapeutické komunity. 

Lze se domnívat, že tento výsledek zcela odráží stav současného návrhu nové typologie sociálních 

služeb, ve kterém poskytovatelé nenaleznou především odpovědi na systém „převodu“ stávajících 

sociálních služeb do nových typů, včetně nutnosti a náročnosti přeregistrace, resp. to, jakým 

způsobem se změna typologie odrazí na v současnosti registrovaných sociálních službách. Dále lze 

zmínit, že se respondenti vyjadřovali k ne příliš jasnému vymezení činností jednotlivých 

navrhovaných typů sociálních služeb. 

Z výsledků dotazníkového šetření lze však učinit jasný závěr, a to ten, že si poskytovatelé 

změnu typologie sociálních služeb přejí. Lze však doporučit, aby byla další práce na návrhu nové 

typologie sociálních služeb více konzultována se samotnými poskytovateli a byly dořešeny zásadní 

otázky, jako je např. již výše zmíněná přeregistrace sociálních služeb a byl stanoven způsob převodu 

stávajících sociálních služeb na novou (navrhovanou) typologii sociálních služeb. 
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8 Identifikace sporných bodů a rizik dopadu nové typologie na 

kraje ČR – výsledek dotazníkového šetření 

V rámci realizace analýzy vlivu nové typologie sociálních služeb na systém fungování sociálních 

služeb v ČR byly vedle poskytovatelů sociálních služeb osloveny rovněž jednotlivé odbory, resp. 

vedoucí odborů krajských úřadů krajů ČR. Toto oslovení proběhlo rovněž formou dotazníkového 

šetření, které mělo obdobnou formu, jako dotazníkové šetření určené pro poskytovatele sociálních 

služeb. 

Metodika dotazníkového šetření byla stejná, jako tomu bylo v případě dotazníkového šetření 

určeného poskytovatelům sociálních služeb. Jediný rozdíl byl ve skutečnosti, že dotazník určený pro 

krajské úřady nebyl anonymní a respondenti měli za úkol zvolit, za jaký kraj tento dotazník 

vyplňují. Analýza a vyhodnocení dat dotazníkového šetření probíhalo rovněž identickým způsobem, 

jako tomu bylo v případě dotazníkového šetření určeného poskytovatelům sociálních služeb. 

Dotazník byl strukturován do tří částí. V první části identifikovali respondenti kraj, za který 

dotazníkové šetření vyplňují a dále pak vyjadřovali souhlas s výroky, resp. otázkami, to činili rovněž 

ve druhé části dotazníku. Třetí část dotazníku pak obsahovala otázky týkající se změny typologie 

sociálních služeb obecně. Respondenti mohli vyjádřit souhlas s výroky, resp. otázkami na 

pětistupňové škále, a to „ano“, „spíše ano“, „nedokáži posoudit“, „spíše ne“ a „ne“. Dotazník tvoří 

přílohu č. 2 tohoto dokumentu. 

8.1 Výsledek dotazníkového šetření  

Z výsledků dotazníkového šetření je patrné, že k problematice změny typologie sociálních služeb 

přistupují v jednotlivých krajích ČR odlišně. Ze čtrnácti oslovených krajských úřadů dorazil vyplněný 

dotazník právě od šesti respondentů, a to ze:  

 Středočeského kraje;  

 Karlovarského kraje;  

 Plzeňského kraje;  

 Ústeckého kraje;  

 Olomouckého kraje;  

 Libereckého kraje. 

Ačkoli byla návratnost dotazníků cca 43 %, což je z pohledu sociologických výzkumů relativně vysoký 

podíl, je vzhledem k nízkému počtu oslovených tato hodnota nevypovídající. Návratnost dotazníků 

měla přímý dopad na relevantnost výsledků šetření a je tedy nutné chápat výsledky tohoto 

dotazníkového šetření spíše jako doplňkové, než jako validní, ze kterých by šel udělat jasný závěr. 

Přes tyto nedostatky se však jedná o cennou sondu do názorů jednotlivých krajských úřadů, resp. 

jejich odborů, které se zabývají sociálními záležitostmi. 

Níže je představen výsledek dotazníkového šetření včetně komentářů k jednotlivým otázkám, a to 

společně s nejčastějšími komentáři, které respondenti k vybraným otázkám doplňovali.  
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z  hlediska 

orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 799 – Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že se 67 % respondentů domnívá, že je současná typologie 

sociálních služeb z hlediska orientace klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb 

nevyhovující. Odpověď „ne“ zvolilo 17 % respondentů a odpověď „spíše ne“ pak 50 % respondentů. 

O opaku je přesvědčena třetina respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 33 % respondentů. 

Respondenti dále uváděli, že je současný systém nepřehledný a že se většina služeb ve své náplni, 

resp. v základních činnostech překrývá. Naproti tomu respondenti uváděli, že jsou některé z názvů 

(např. domov pro seniory) již zažité a pro uživatele srozumitelné.  

 

 

 

 

 

 

 

ano; 2; 33% 

spíše ne; 3; 50% 

ne; 1; 17% 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z  hlediska 

orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve 

struktuře sociálních služeb?  

Graf 800 – Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že se 50 % respondentů domnívá, že je současná typologie 

sociálních služeb z hlediska orientace veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři 

apod.) ve struktuře sociálních služeb vyhovující. Odpověď „ano“ zvolilo 33 % respondentů a 

odpověď „spíše ano“ pak 17 % respondentů. O opaku je přesvědčena rovněž polovina respondentů, 

přičemž odpověď „ne“ zvolilo 33 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 17 % respondentů. 

Respondenti dále uváděli, že je současný systém z pohledu orientace veřejnosti již zažitý a že se 

veřejnost se stávající typologií sociálních služeb již ztotožnila. Vedle toho však uváděli, že je 

veřejnosti jedno, o jaký druh sociální služby se jedná, důležité pro ni je, zda poskytuje to, co člověk 

potřebuje. A je jedno, jak se druh služby jmenuje. Veřejnost navíc nadále používá starou 

terminologii, neví, co je domov se zvláštním režimem apod. 

 

 

 

 

 

ano; 2; 33% 

spíše ano; 1; 17% spíše ne; 1; 17% 

ne; 2; 33% 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z  hlediska 

náročnosti registrace sociálních služeb ze strany pracovníků krajských úřadů?  

Graf 801 – Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že se 50 % respondentů domnívá, že je současná typologie 

sociálních služeb z hlediska náročnosti registrace sociálních služeb ze strany pracovníků krajských 

úřadů vyhovující. Odpověď „ano“ zvolilo 33 % respondentů a odpověď „spíše ano“ pak 17 % 

respondentů. O opaku je přesvědčena rovněž polovina respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 

33 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 17 % respondentů. 

Respondenti dále uváděli, že je současný systém z pohledu orientace veřejnosti již zažitý a že se 

veřejnost se stávající typologií sociálních služeb již ztotožnila. Vedle toho však uváděli, že je 

veřejnosti jedno, o jaký druh sociální služby se jedná, důležité pro ni je, zda poskytuje to, co člověk 

potřebuje. A je jedno, jak se druh služby jmenuje. Veřejnost navíc nadále používá starou 

terminologii, neví, co je domov se zvláštním režimem apod. 

Respondenti dále uváděli, že je současná typologie z hlediska posuzování podmínek stanovených pro 

registraci poskytovatelů sociálních služeb jednoznačnější a srozumitelnější (s ohledem na specifika 

jednotlivých služeb, včetně jednotlivých okruhů osob, kterým je daná sociální služba poskytována).  

Navrhovaný systém bude neprůhledný jak z hlediska posuzování podmínek registrace, tak z hlediska 

vykazování údajů, stanovení nákladovosti a kontroly obecně. Například při posuzování podmínek 

registrace je jinak posuzováno v případě domova pro seniory a jinak v případě domova se zvláštním 

režimem (co do materiálních a technických podmínek, do personálního zajištění atp.). 

ano; 2; 33% 

spíše ano; 1; 17% 

spíše ne; 2; 33% 

ne; 1; 17% 
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Vedle toho však uváděli, že je v současné době zbytečný proces registrace nové sociální služby 

v případě rozšíření činností současného poskytovatele sociálních služeb. Toto by měla navrhovaná 

typologie sociálních služeb eliminovat.  

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z  hlediska 

náročnosti na tvorbu krajských strategických a metodických dokumentů týkajících 

se sociálních služeb (střednědobé plány rozvoje  sociálních služeb, akční plány, 

pravidla financování sociálních služeb, pravidla tvorby krajské sítě sociálních 

služeb apod.)? 

Graf 802 – Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že se 50 % respondentů domnívá, že je současná typologie 

sociálních služeb vyhovující z hlediska náročnosti na tvorbu krajských strategických a metodických 

dokumentů týkajících se sociálních služeb (střednědobé plány rozvoje sociálních služeb, akční plány, 

pravidla financování sociálních služeb, pravidla tvorby krajské sítě sociálních služeb apod.). 

Odpověď „ano“ zvolilo 33 % respondentů a odpověď „spíše ano“ pak 17 % respondentů. O opaku je 

přesvědčena rovněž polovina respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 17 % respondentů a 

odpověď „spíše ne“ 33 % respondentů. 

Respondenti dále uváděli, že jsou uvedené dokumenty stanovovány s ohledem na jednotlivé druhy 

služeb (dle rozdílu v okruhu osob), včetně stanovení velikosti jejich kapacity a stanovení jejich 

personálního zajištění. V případě nové typologie nedochází k rozlišení tak podrobnému, aby bylo z 

hlediska tvorby těchto dokumentů účelné! Podřadit všechny současné pobytové služby do skupiny 

"pobytová služba sociální péče" není vhodné, neboť jednotlivé druhy jsou ve svých specificích velmi 

odlišné (z hlediska podmínek pro poskytování služby, personálního zajištění, okruhu osob atp., a s 

tím související nákladovosti). 

ano; 2; 33% 

spíše ano; 1; 17% 

spíše ne; 2; 33% 

ne; 1; 17% 
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Vedle toho však uváděli, že je současná typologie nepřehledná a že se rozsah činností sociálních 

služeb překrývá.  

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z  hlediska 

náročnosti na nastavení a správu systému řízení standardů kvality krajských sítí 

sociálních služeb?  

Graf 803 – Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že 50 % respondentů nedokáže posoudit, zda je stávající 

typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na nastavení a správu systému 

řízení standardů kvality krajských sítí sociálních služeb.  Odpověď „ano“ zvolilo 16 % respondentů a 

odpověď „spíše ano“ pak 0 % respondentů. Odpověď „ne“ zvolilo 17 % respondentů a odpověď 

„spíše ne“ rovněž 17 % respondentů. Lze tedy tvrdit, že se respondenti domnívají, že stávající 

typologie (druhy) sociálních služeb není vyhovující z hlediska náročnosti na nastavení a správu 

systému řízení standardů kvality krajských sítí sociálních služeb. 

Vedle toho uváděli, že je v současné době kvalita jen obtížně sledovatelná. Zásadním problémem 

pak je, že kvalitu sociálních služeb nemá kraj oprávnění posuzovat. Nešťastné je rozdělení 

kompetencí, kdy kraje garantují dostupnost sociálních služeb, a za kvalitu ručí jiný orgán veřejné 

správy.  

Z hlediska kontroly je systém, který je logicky strukturován, lépe hodnotitelný. Pokud budou 

jednotlivé služby sloučeny do velkých celků bez zohlednění jejich specifikace, nebudou 

kontrolovatelné. Přesněji řečeno jakákoli kontrola nebude mít oporu v zákoně, která sice stále není 

ideální, ale do určité míry je. Na místě je spíše "doladění" stávající typologie. Nová typologie 

nahrává spíše těm, kteří prahnou po neprůhledném a nekontrolovatelném systému. Z předloženého 

návrhu není patrné, jak budou naplněny stanovené cíle, např. zpřehlednění systému pro laickou 

ano; 1; 16% 

nedokáži posoudit; 
3; 50% 

spíše ne; 1; 17% 

ne; 1; 17% 
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veřejnost, odstranění duplicit atp., neboť je sám osobě pln duplicit a zcela nerespektuje specifika 

jednotlivých sociálních služeb a forem jejich poskytování (např. u ambulantní formy jsou uvedeny 

základní činnosti prováděné v terénu atp.). 

Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z  pohledu 

nastavení systému financování sociálních služeb v souvislosti s jeho přechodem na 

systém vyrovnávací platby?  

Graf 804 – Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že se 50 % respondentů domnívá, že je současná typologie 

sociálních služeb vyhovující z pohledu nastavení systému financování sociálních služeb v souvislosti 

s jeho přechodem na systém vyrovnávací platby. Odpověď „ano“ zvolilo 50 % respondentů a 

odpověď „spíše ano“ 0 % respondentů. O opaku je přesvědčeno 34 % respondentů, přičemž odpověď 

„ne“ zvolilo 17 % respondentů a odpověď „spíše ne“ rovněž 17 % respondentů. 

Respondenti dále uváděli, že je nejhlavnějším problémem skutečnost, že MPSV dosud systém 

vyrovnávací platby nijak neřeší, a to v rozporu s legislativou EU. Dále pak že nové typologie je 

složité představení si stanovení nákladovosti, která se odvíjí od specifik jednotlivých druhů služeb a 

jejich okruhu osob. Obdobně je tomu u úhradovosti. Zavedení nové typologie zhorší kontrolu 

financování a vykazování dat, která by umožňovala další zpracování a analýzy pro plánování rozvoje 

oblasti sociální služeb (atp.). 
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Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z  pohledu 

reportingu informací od poskytovatelů sociálních služeb kraji (resp. MPSV) o 

poskytování sociálních služeb v  rámci krajské sítě sociálních služeb?  

Graf 805 – Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že se 50 % respondentů domnívá, že je současná typologie 

sociálních služeb vyhovující z pohledu reportingu informací od poskytovatelů sociálních služeb kraji 

(resp. MPSV) o poskytování sociálních služeb v rámci krajské sítě sociálních služeb. Odpověď „ano“ 

zvolilo 33 % respondentů a odpověď „spíše ano“ pak 17 % respondentů. O opaku je přesvědčena 

rovněž polovina respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 33 % respondentů a odpověď „spíše ne“ 

17 % respondentů. 

Vedle toho respondenti dále uváděli, že je vykazování informace za jednotlivé druhy sociálních 

služeb zcela nevypovídající. Každý poskytovatel přistupuje k vykazování s vlastním pohledem na 

věc. Vykazování je o to problematičtější, že kraje mají vlastní systémy vykazování informací o 

poskytování sociálních služeb.  

Stávající vykazování dat sice není bez problému, ale jistě je výtěžnost z dat vyšší, než tomu bude u 

nové typologie. Pokud budou jednotlivé sociální služby zařazovány do skupin, těžko požadovat 

vykazování podrobných údajů, které zohledňují specifika jednotlivých služeb a cílových skupin 

(atp.). 

 

 

 

ano; 2; 33% 

spíše ano; 1; 17% spíše ne; 1; 17% 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb?  

Graf 806 – Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že 67 % respondentů nedokáže posoudit, zda navrhovaná 

typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů (zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb. 

Kladně neodpověděl žádný z respondentů. Záporně odpovědělo 33 % respondentů. 

Vedle toho respondenti uváděli, že navrhovaná typologie není srozumitelná z hlediska specifik 

jednotlivých druhů služeb a okruhů osob. Základní činnosti jsou opět duplicitní, ale tentokráte s 

tím, že jej nelze propojit s názvem a definicí dané sociální služby tak, jak je tomu nyní. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší o rientaci 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře 

sociálních služeb?  

Graf 807 – Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že 67 % respondentů nedokáže posoudit, zda navrhovaná 

typologie sociálních služeb zlepší orientaci veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři 

apod.) ve struktuře sociálních služeb. Kladně neodpověděl žádný z respondentů. Záporně 

odpovědělo 33 % respondentů. 

Vedle toto respondenti jako důvod svého postoje uváděli stejné argumenty, jako v případě 

předchozí otázky. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces 

registrace sociálních služeb ze strany pracovníků krajských úřadů?  

Graf 808 – Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že 67 % respondentů nedokáže posoudit, zda navrhovaná 

typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních služeb ze strany pracovníků 

krajských úřadů. Kladně neodpověděl žádný z respondentů. Záporně odpovědělo 33 % respondentů. 

Vedle toho respondenti uváděli, že navrhovaná typologie nevede ke zjednodušení, z předložených 

informací není patrné, jak budou posuzovány podmínky registrace z hlediska specifik jednotlivých 

sociálních služeb (tak, jak je nyní známe) a okruhů osob, jak bude možné kontrolovat plnění 

registračních podmínek, vynakládání finančních prostředků a vykazování údajů apod. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší pro ces tvorby 

krajských strategických a metodických dokumentů týkajících se sociálních služeb 

(střednědobé plány rozvoje sociálních služeb, akční plány pravidla financování 

sociálních služeb, pravidla tvorby krajské sítě sociálních služeb a pod.)? 

Graf 809 – Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že 67 % respondentů nedokáže posoudit, zda navrhovaná 

typologie sociálních služeb zjednoduší proces tvorby krajských strategických a metodických 

dokumentů týkajících se sociálních služeb (střednědobé plány rozvoje sociálních služeb, akční plány 

pravidla financování sociálních služeb, pravidla tvorby krajské sítě sociálních služeb apod.). Kladně 

neodpověděl žádný z respondentů. Záporně odpovědělo 33 % respondentů. 
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší nastavení a 

správu systému řízení standardů kvality krajských sítí sociálních služeb?   

Graf 810 – Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že 67 % respondentů nedokáže posoudit, zda navrhovaná 

typologie sociálních služeb zjednoduší nastavení a správu systému řízení standardů kvality krajských 

sítí sociálních služeb. Kladně neodpověděl žádný z respondentů. Záporně odpovědělo 33 % 

respondentů. 

Vedle toho respondenti uváděli, že navrhovaná typologie není logicky srozumitelná, a že nejsou 

odstraněny duplicity atp.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší systém 

financování sociálních služeb založený na bázi vyrovnávací platby?  

Graf 811 – Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že 50 % respondentů nedokáže posoudit, zda navrhovaná 

typologie sociálních služeb zjednoduší systém financování sociálních služeb založený na bázi 

vyrovnávací platby. Kladně odpovědělo 17 % respondentů, záporně odpovědělo 33 % respondentů. 

Vedle toho respondenti uváděli, že navrhovaná typologie zjednoduší Vyplácení vyrovnávací platby, 

ale že nedokáží posoudit, jak tomu bude v oblasti kontroly. 

Dále však rovněž uvedli, že navrhovaná typologie povede k neprůhlednosti, obtížnému nastavení 

nákladovosti na lůžka a pracovníky v přímé péči. Pokud bude zobecňováno, nebudou v praxi 

uplatněny rozdíly v nákladovosti, které zcela objektivně způsobují specifika jednotlivých služeb a 

okruhů osob.  
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Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší systém 

reportingu informací od poskytovatelů sociálních služeb kraji (resp. MPSV) kraji o 

poskytování sociálních služeb v  rámci krajské sítě sociálních služeb?   

Graf 812 – Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že 67 % respondentů nedokáže posoudit, zda navrhovaná 

typologie sociálních zjednoduší systém reportingu informací od poskytovatelů sociálních služeb kraji 

(resp. MPSV) kraji o poskytování sociálních služeb v rámci krajské sítě sociálních služeb. Kladně 

neodpověděl žádný z respondentů. Záporně odpovědělo 33 % respondentů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nedokáži posoudit; 
4; 67% 

ne; 2; 33% 



 

 
Stránka | 863 

Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná?  

Graf 813 – Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že 66 % respondentů nepovažuje popsanou změnu 

typologie sociálních služeb za srozumitelnou, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 33 % respondentů a 

odpověď „spíše ne“ rovněž 33 % respondentů. Kladně odpovědělo 34 % respondentů (všichni zvolili 

možnost „spíše ne“). 

Respondenti dále navrhují širší diskusi a konzultační proces k navrhovaným zásadním změnám, aby 

lépe porozuměli možným důsledkům navrhovaných změn. Bez tohoto procesu nemohou validně 

zodpovědět ani mnohé otázky v tomto dotazníku.  

Jeden z respondentů uvedl, že by bylo vhodné více konkretizovat stávající typologii sociálních 

služeb, resp. zaměřit se na revizi duplicit v současném systému. 
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Považujete za vhodné, aby byl v  souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby?  

Graf 814 – Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že 83 % respondentů navrhuje, aby byl v souvislosti se 

změnou typologie sociálních služeb zaveden materiálně-technický standard pro pobytové a 

ambulantní sociální služby, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 33 % respondentů a odpověď „spíše ano“ 

rovněž 50 % respondentů. Záporně odpovědělo 17 % respondentů (všichni zvolili možnost „ne“). 
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Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb 

zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních služeb?  

Graf 815 – Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že 83 % respondentů navrhuje, aby byl v souvislosti se 

změnou typologie sociálních služeb zaveden personální standard pro všechny druhy sociálních 

služeb, přičemž odpověď „ano“ zvolilo 33 % respondentů a odpověď „spíše ano“ rovněž 50 % 

respondentů. Záporně odpovědělo 17 % respondentů (všichni zvolili možnost „ne“). 
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Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení 

depozit základní činností při poskytování sociální služby?  

Graf 816 – Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že 50 % respondentů navrhuje, aby se se změnou 

typologie sociálních služeb stalo vedení depozit základní činností při poskytování sociální služby, 

přičemž odpověď „ano“ zvolilo právě 50 % respondentů. Záporně se vyjádřilo 17 % respondentů 

(všichni zvolili možnost „ne“). Problematiku nedokázalo posoudit 33 % respondentů. 
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Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v  navrhované typologii sociálních služeb 

považujete za nejvhodnější?  

Graf 817 – Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že 50 % respondentů nedokáže posoudit, jaké pojetí 

tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb považuje za nejvhodnější. 33 % 

navrhuje vytvoření nového typu sociální služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby 

se sluchovým postižením a hluchoslepé. Zbylých 17 % respondentů pak navrhuje zahrnutí 

tlumočnických služeb do nového typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální prevence. 
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S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, 

doporučujete tuto změnu provést?  

Graf 818 – Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že 50 % respondentů nedoporučuje navrhovanou změnu 

typologie sociálních služeb, doporučujete tuto změnu provést (všichni respondenti volili odpověď 

„ne“). Naopak 33 % tuto změnu provést doporučuje (všichni respondenti volili odpověď „spíše ano“). 

Problematiku nedokáže posoudit 17 % respondentů.  
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V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku 

by měla dle vašeho názoru nabýt účinnosti?  

Graf 819 – Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů – 67 % doporučuje nabytí účinnosti 

navrhované změny typologie od roku 2020 a později. Zbylých 33 % respondentů se domnívá, že by 

nabytí účinnosti nové typologie sociálních služeb mělo připadnout na rok 2017. 
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Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být 

stanovena lhůta pro změnu již existujících služeb?  

Graf 820 – Výsledek dotazníkového šetření 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že většina respondentů – 67 % doporučuje lhůtu pro 

změnu již existujících sociálních služeb od roku 2020 a později. Zbylých 33 % respondentů se 

domnívá, že by tato lhůta měla být v letech 2017, resp. 2018, přičemž 17 % respondentů volilo rok 

2017 a shodný podíl pak volil rok 2018.  
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8.2 Závěry a doporučení 

Jak již bylo zmíněno výše, vzhledem k počtu odpovědí na dotazníkové šetření nelze z něj vyvozovat 

jakýkoli relevantní závěr. Nicméně, dotazníkové šetření přineslo několik zajímavých faktů. Jedním 

z nich je to, že respondenti – vedoucí sociálních odborů jednotlivých krajských úřadů vnímají 

navrhovanou typologii sociálních služeb pesimističtěji než sami poskytovatelé sociálních služeb. 

Nejmarkantněji lze tyto postoje sledovat zejména v případě následujících krajů ČR: 

 Plzeňský kraj; 

 Ústecký kraj. 

V případě ostatních krajů je postoj k navrhované typologii sociálních služeb rovněž rezervovanější 

než v případě poskytovatelů sociálních služeb.  

Tyto postoje mohou vycházet jednak ze „zažitosti“ současné typologie a neochotě v identifikování 

se s navrhovanou typologií, ale rovněž v rozpracovanosti systému financování sociálních služeb na 

úrovni jednotlivých krajů ČR. Tak, jako v případě poskytovatelů sociálních služeb, nedokáží vedoucí 

sociálních odborů jednotlivých krajských úřadů některé záležitosti, které se týkají navrhované 

typologie sociálních služeb, posoudit. 

Na základě výsledků dotazníkového šetření lze jednoznačně doporučit zahájení konzultačního 

procesu nad návrhem nové typologie sociálních služeb na úrovni jednotlivých krajů ČR. Tento 

krok by měl zajistit srozumitelnost navrhované typologie na orgánech veřejné moci, které 

s poskytovateli sociálních služeb přímo komunikují a které vytvářejí systémy financování sociálních 

služeb v souvislosti s jeho přechodem na systém vyrovnávací platby od 1. 1. 2015.  
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9 Analýza srozumitelnosti nové typologie sociálních služeb pro 

poskytovatele sociálních služeb 

V následující části se jsou popsány stěžejní momenty v případném procesu implementace nové 

typologie, a to vždy pro jednotlivé nové navrhované typy služeb. Proces implementace nové 

typologie může probíhat v několika úrovních intenzity změn, a to od prostého soustředění 

současných typů do nadřazených skupin provedeného ze zákona s minimem požadavků na aktéry 

systému, až po zásadní změnu celého systému s požadavky na zásadní změny například v systému 

registrace, výkaznictví a systému financování (včetně vedení evidencí). 

Nová typologie může v oblasti terénních služeb sociální péče přinést větší důraz na komunikaci 

s uživatelem, včetně širší škály použitých metod práce. Uživatelům nebo zájemcům o službu a jejich 

blízkým již nebude nutné (jako nyní) obtížně vysvětlovat rozdíl mezi jednotlivými druhy služeb. 

Současná specifika jednotlivých služeb bude promítnuta do nabídky činností reflektující deklarované 

potřeby v rámci procesu individuálního plánování s uživatelem. Tím lze předpokládat větší 

srozumitelnost pro uživatele.   

Nové definování každého pracoviště poskytujícího sociální služby přinese potřebu úzké komunikace 

s orgány veřejné správy, zejména na úrovni obcí s rozšířenou působností. Již za stávající typologie 

jsou napříč Českou republikou pozorovatelné problémy v komunikaci mezi poskytovateli a obcemi, 

stejně tak i mezi obcemi v jednom území obce s rozšířenou působností. Tak zásadní změna 

v systému je dobrou příležitostí k obnovení často minimální komunikace v rámci zúčastněných 

aktérů systému. Aby tento efekt nastal, bude nutné ze strany MPSV zajistit významnou odbornou a 

politickou podporu. Proti tomuto možnému pozitivnímu trendu bude působit případná nedostatečná 

podpora procesu implementace ze strany MPSV s důsledkem ztráty srozumitelnosti pro zadavatele 

na úrovni obcí a měst.  

Každý z navrhovaných typů sociálních služeb byl podroben důkladné analýze, jejímž výsledkem je 

SWOT analýza, což je metoda, jejíž pomocí je možno identifikovat silné stránky (Strengths), slabé 

stránky (Weaknesses), příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats), spojené s navrhovanou 

změnou typologie sociálních služeb. Každá SWOT analýza má podobu tabulky, která je rozdělena na 

čtyři kvadranty, ve kterých jsou identifikované silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby 

vyjmenovány. Některé z bodů jsou okomentovány níže.  

9.1 SWOT analýza implementace nové typologie – terénní služby sociální péče  

Dle současného návrhu nové typologie sociálních služeb (druh a forma poskytování) lze 

předpokládat, že do typu „terénní služby sociální péče“ budou zařazeny následující sociální služby, 

které jsou definovány v současné době platnou legislativou:   

 § 39 Osobní asistence; 

 § 40 Pečovatelská služba; 

 § 41 Tísňová péče; 

 § 42 Průvodcovské a předčitatelské služby (terénní forma); 

 § 43 Podpora samostatného bydlení; 

 § 44 Odlehčovací služby (terénní forma). 
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Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že se významná většina poskytovatelů, kteří poskytují 

služby, které by teoreticky v navrhované typologii sociálních služeb spadaly do typu „terénní sužby 

sociální péče“, domnívá, že by navrhovaná typologie měla být přijata. Při podrobnější diskusi se 

zástupci poskytovatelů vyvstávají další otázky, které je nutné zodpovědět, aby poskytovatelé mohli 

zhodnotit, zda navrhovanou změnu považují za přínosnou nebo ne.  

Graf 821 – Výsledek dotazníkového šetření za služby, které budou teoreticky přiřazeny k terénním 
službám sociální péče 

 

Kladně odpovědělo celkem 76 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolil 38% podíl respondentů, 

a odpověď „spíše ano“ rovněž 38 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 11 % 

respondentů. Záporně odpovědělo 13 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 1 % respondentů 

a odpověď „spíše ne“ pak 12 % respondentů.  

Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, se výsledky dotazníkového šetření 

za služby, které by v navrhované typologii spadaly do typu „terénní sužby sociální péče“ významně 

nezměnil. Změnu lze pozorovat v případě nárůstu podílu odpovědí „ano“, a to z 32 % na 38 % a 

významnější pokles podílu respondentů, kteří nedokáží problematiku posoudit, a to z 16 % na 11 %. 

 

 

 

 

ano; 124; 38% 

spíše ano; 123; 38% 

nedokáži posoudit; 
36; 11% 

spíše ne; 39; 
12% 

ne; 4; 1% 
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Tabulka 3 – SWOT analýza implementace navrhované typologie – terénní služby sociální péče 

Silné stránky návrhu Slabé stránky návrhu 

Zjednodušení administrace na úrovni 

poskytovatele – dojde ke spojení služeb se 

stejným či obdobným zaměřením. 

Zjednodušení administrace na úrovni veřejné 

správy v oblasti plánování a následně i 

financování. 

Zjednodušení administrace v oblasti vykazování 

v případě spojení služeb do logického celku. 

Administrativně se odstraní často poukazovaná 

duplicita mezi osobní asistencí a pečovatelskou 

službou. 

Odlehčovací služba se změní na odlehčovací 

režim - poskytování pobytové, ambulantní či 

terénní služby na dobu určitou. 

Návrh neřeší problém průniku terénních služeb 

s ambulantní složkou těchto služeb 

(pečovatelská služba se střediskem osobní 

hygieny). 

Návrh může omezit některé současné přístupy 

k poskytování sociální péče v terénu. 

Návrh neřeší problematiku úhrad včetně 

rozhodnutí, jak bude zabezpečeno poskytování 

dané služby bez úhrad pro vybrané skupiny 

obyvatel (např. účastníci odboje). 

Důsledku sjednocení služeb bude obtížně 

sledovatelná kvalita poskytovaných sociálních 

služeb (nejvíce se tento problém může projevit 

v případě pečovatelské služby).  

Příležitosti návrhu Hrozby návrhu 

Zvýší se srozumitelnost nabídky pro cílovou 

skupinu. 

Zvýšení intenzity spolupráce veřejné správy a 

poskytovatelů sociálních služeb. 

Sestavení převodníku pro stávající typy 

sociálních služeb. 

Navržení procesu přeregistrování stávajících 

typů sociálních služeb s nižší administrativní 

zátěží v procesu změny. 

Navýší se administrativa pro některé 

poskytovatele. 

Sníží se srozumitelnost pro zadavatele (zejména 

pro obce). 

Dojde k redukci současné nabídky služeb. 

Dojde k postupné unifikaci tohoto typu služeb. 

Poskytovatelé budou nuceni ke změně registrace 

stávajících sociálních služeb. 

Z důvodu nutnosti sjednocení obvyklých nákladů 

se mohou někteří poskytovatelé v rámci systému 

vyrovnávací platby dostat do finančních 

problémů. 

Bude docházet k postupné unifikaci tohoto typu služeb. Poskytovatelé tohoto druhu služeb budou 

poptávkou ze strany klientů i zadavatelů vedeni k vytvoření jednotného stylu poskytování této 

služby na úkor zejména dnešní osobní asistence a pravděpodobně i tísňové péče.  

Dojde k redukci současné nabídky služeb. Poskytovatelé, kteří mají dnes jednu registrovanou 

službu (například pečovatelská služba) s více formami poskytování s velkou pravděpodobností zruší 

ambulantní formu, aby nemuseli registraci rozšiřovat o další službu. Další redukce může nastat za 

předpokladu, že zadavatelé budou v rámci plánování obslužnosti daného území preferovat tento 
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druh služby s takovou skladbou povinných a povinně volitelných činností, která odpovídá dnešní 

pečovatelské službě. Toto nebezpečí souvisí s níže popsanými problémy zhoršení srozumitelnosti pro 

zadavatele služeb.  

Sníží se srozumitelnost pro zadavatele (zejména pro obce). Spojení terénních služeb sociální péče 

do jednoho druhu s rozlišením v oblasti povinných činností či cílové skupiny povede k snížení 

srozumitelnosti pro zadavatele na úrovni obcí. Nepochopení smyslu některých služeb v dané oblasti 

můžeme pozorovat již dnes. Příkladem je v současném systému problematické pochopení významu 

služeb typu tísňové péče ze strany zadavatelů na úrovni měst a obcí. Spojením do jedné služby bude 

obtížnější vyjednat v rámci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb potřebu podpory 

takovéto služby. Pravděpodobně dojde k začleňování emergentního prvku tísňové péče do praxe 

některých terénních služeb sociální péče, v jiných případech bude zadavatel chápat tento prvek 

jako nadbytečný (zejména z ekonomických důvodů) a nebude tyto činnosti poptávat. Nabídka se pak 

omezí. Bude ovšem také záležet na schopnosti poskytovatelů prezentovat svou činnost v rámci 

jednoho druhu sociální služby místním zadavatelům (viz odstavec „příležitosti“). Základem je účast 

na procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v dané obci či na kraji.  

Navýší se administrativa pro některé poskytovatele. Některé druhy dominantně poskytované jako 

terénní služby, mají v současné typologii součást s ambulantní charakteristikou. U těchto služeb 

může být efekt zavedení nové typologie opačný a vést k požadavkům na oddělenou registraci těchto 

ambulantních částí jako samostatných služeb. Hlavním představitelem je pečovatelská služba, která 

je charakteristickým reprezentantem terénní služby sociální péče. Někteří poskytovatelé mají 

v rámci pečovatelské služby tzv. centra osobní hygieny, kam uživatelé ambulantně dochází – 

uživatel je přivezen z domova do centra, zde jsou provedeny potřebné úkony a posléze je uživatel 

opět vrácen do přirozeného prostředí. I když se rozvojem české společnosti a zvyšováním standardu 

bydlení význam těchto center snižuje, lze očekávat, že reakcí poskytovatelů bude zrušení těchto 

center. Obdobným problémem při striktním výkladu slova ambulantní bude provozování jídelen pro 

seniory, zařazených v rámci pečovatelské služby. I zde bude reakce poskytovatelů směřovat 

k vyčlenění provozu mimo sociální službu či její zrušení. Při zachování současného stavu pak bude 

administrativní zátěž větší.  

Problematika pečovatelská služba vs. osobní asistence. Terénní služby sociální péče jsou 

v současnosti reprezentovány dvěma přístupy k poskytování péče. Jedná se o systém objednávání 

úkonů ve stanoveném čase a místě – tedy pečovatelskou službu, a princip přítomnosti asistenta 

vykonávajícího úkony tak, jak jejich potřeba v průběhu asistovaného času přichází - osobní 

asistenci. Již nyní jsou služby registrované jako osobní asistence poskytovány principem 

pečovatelské služby. Změna typologie formálně toto vyřeší. Protože vyspecifikování rozdílů v rámci 

druhu služeb má docházet prostřednictvím činností dojde ještě k větší podobnosti jednotlivých 

poskytovatelů. Jediným rozdílem je odlišný pracovní postup, který budou muset služby deklarovat 

do popisu realizaci služby nebo jiné části registrační databáze. Je vysoce pravděpodobné, že 

postupem času se poskytovatelé osobní asistence budou potýkat s problémy nalézt své místo 

v systému a nastane další omezení dostupnosti služeb poskytovaných na principu osobní asistence.  

Zjednodušení administrace nastane v oblasti vykazování v případě spojení služeb do logického 

celku. Změny se do systému výkaznictví promítnou s odstupem roku a půl. Projeví se změna 

struktury vykazovaných dat (například kapacity služeb se budou na jednotku navyšovat při sloučení 

služeb), v návaznosti na případné změny v registraci. Významnou změnou může být vykazování 

úkonů spojené s novým výčtem povinných a povinně volitelných činností.   
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9.2 SWOT analýza implementace nové typologie – ambulantní služby sociální 
péče 

Dle současného návrhu nové typologie sociálních služeb (druh a forma poskytování) lze 

předpokládat, že do typu „ambulantní služby sociální péče“ budou zařazeny následující sociální 

služby, které jsou definovány v současné době platnou legislativou:   

 § 42 Průvodcovské a předčitatelské služby (ambulantní forma); 

 § 44 Odlehčovací služby (ambulantní forma); 

 § 45 Centra denních služeb; 

 § 46 Denní stacionáře. 

S ohledem na rozdílnost služeb, u kterých se předpokládá, že budou zahrnuty do ambulantních 

služeb sociální péče, s vysokou mírou pravděpodobnosti nebude naplněn předpoklad zjednodušení 

administrace poskytování sociálních služeb. Služby u jednoho poskytovatele budou sice vedeny pod 

jedním názvem, nicméně vzhledem ke své odlišnosti budou registrovány a provozovány jako 

samostatné organizační jednotky. 

Graf 822 - Výsledek dotazníkového šetření za služby, které budou teoreticky přiřazeny k ambulantním 
službám sociální péče 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že se významná většina poskytovatelů, kteří poskytují 

služby, které by teoreticky v navrhované typologii sociálních služeb spadaly do typu „ambulantní 

sužby sociální péče“, domnívá, že by navrhovaná typologie měla být přijata. Při podrobnější diskusi 

s poskytovateli vyvstávají další praktické otázky, které je nutné zodpovědět, aby poskytovatelé 

mohli zhodnotit, zda navrhovaná změna bude přínosná nebo ne. Zástupci poskytovatelů z této 

skupiny navrhovanou změnu spíše chápou jako prospěšnou.  

ano; 73; 34% 

spíše ano; 82; 38% 

nedokáži posoudit; 
31; 14% 

spíše ne; 23; 
10% 

ne; 8; 4% 
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Kladně odpovědělo celkem 72 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolil 34% podíl respondentů, 

a odpověď „spíše ano“ 38 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 14 % respondentů. 

Záporně odpovědělo 14 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 4 % respondentů a odpověď 

„spíše ne“ pak 10 % respondentů.  

Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, se výsledky dotazníkového šetření 

za služby, které by v navrhované typologii spadaly do typu „ambulantní sužby sociální péče“ 

významně nezměnil.  

Při podrobnější diskusi vyvstávají další otázky, které je nutné zodpovědět, aby poskytovatelé mohli 

zhodnotit, zda navrhovanou změnu považují za přínosnou, nebo ne. Zástupci poskytovatelů z této 

skupiny navrhovanou změnu spíše chápou jako prospěšnou s podmínkou dalších diskusí nad 

parametry změny.  

Tabulka 4 - SWOT analýza implementace navrhované typologie – ambulantní služby sociální péče 

Silné stránky návrhu Slabé stránky návrhu 

Posílí se orientace na potřeby uživatelů a 

zájemců o službu.  

Odlehčovací služba se změní na odlehčovací 

režim poskytování pobytové, ambulantní či 

terénní služby na dobu určitou. 

Předpokládané zjednodušení u těchto služeb u 

většiny poskytovatelů nenastane.  

Sníží se srozumitelnost systému pro zadavatele i 

samotné poskytovatele zejména při prostém 

sjednocení do jednoho typu služby. 

Návrh sdružuje služby s diametrálně odlišnými 

nároky na materiálně-technické vybavení a 

personální nároky poskytovatelů. 

Příležitosti návrhu Hrozby návrhu 

Vzhledem k očekávané větší potřebě 

prezentace cíle a nabídky jednotlivých služeb 

dojde k lepšímu popisu nabídky u tohoto druhu 

sociálních služeb pro uživatele a pro veřejnost. 

Zvýšení intenzity spolupráce veřejné správy a 

poskytovatelů sociálních služeb. 

Navržení procesu přeregistrování stávajících 

typů sociálních služeb s nižší administrativní 

zátěží v procesu změny. 

Dojde k postupné unifikaci tohoto typu služeb. 

Dojde k redukci současné nabídky služeb. 

Sníží se srozumitelnost systému pro zadavatele 

(zejména pro obce). 

Sníží se srozumitelnost nabídky pro uživatele a 

jejich rodiny. 

Navýší se administrativa pro některé 

poskytovatele. 

Z důvodu nutnosti sjednocení obvyklých nákladů 

se mohou někteří poskytovatelé v rámci systému 

vyrovnávací platby dostat do finančních 

problémů. 

U služeb, kde je ambulantní forma doplňkovou formou například k terénní formě poskytování, bude 

pravděpodobně docházet k zániku ambulantních pracovišť. Hrozí tak, že dojde k redukci současné 

nabídky služeb. Dosavadní návrh tento problém neřeší.  
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Při sjednocení stávajících služeb center denních služeb a denních stacionářů do jednoho typu 

sociálních služeb bude pravděpodobně možné pozorovat tlak (z důvodu nechápání odlišnosti) na 

unifikaci poskytování (přístupů a metod práce) služeb denních stacionářů a center denních služeb.   

Ze strany zadavatelů (zejména pro obce) hrozí bez dostatečné mediální podpory ze strany MPSV 

snížení srozumitelnosti nabídky sociálních služeb pro konkrétní skupiny uživatelů, což se může 

projevit na ochotě plánovat a financovat některé stávající služby.  

Hrozí snížení srozumitelnosti nabídky pro uživatele a jejich rodiny, zejména pro nové zájemce 

o službu. Nové definování každého pracoviště poskytujícího sociální služby přinese potřebu úzké 

komunikace s orgány veřejné správy, zejména na úrovni obcí s rozšířenou působností. Již za 

stávající typologie jsou napříč Českou republikou pozorovatelné problémy v komunikaci mezi 

poskytovateli a obcemi, stejně tak i mezi obcemi v jednom území obce s rozšířenou působností. Tak 

zásadní změna v systému je dobrou příležitostí k obnovení často minimální komunikace v rámci 

zúčastněných aktérů systému. Aby tento efekt nastal, bude nutné ze strany MPSV zajistit významnou 

odbornou a politickou podporu. Proti tomuto možnému pozitivnímu trendu bude působit v případě 

nedostatečné podpory procesu implementace ze strany MPSV snížení srozumitelnosti pro zadavatele 

na úrovni obcí a měst a následně tlak na přeskupování kapacit služeb neodpovídající současným 

postupům vlastním pro jednotlivé druhy služeb. 

9.3 SWOT analýza implementace nové typologie – pobytové služby sociální 
péče 

Dle současného návrhu nové typologie sociálních služeb (druh a forma poskytování) lze 

předpokládat, že do typu „pobytové služby sociální péče“ budou zařazeny následující sociální 

služby, které jsou definovány v současné době platnou legislativou:   

 § 44 Odlehčovací služby (pobytová forma); 

 § 47 Týdenní stacionáře; 

 § 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením; 

 § 49 Domovy pro seniory; 

 § 50 Domovy se zvláštním režimem; 

 § 51 Chráněné bydlení; 

 § 52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.  

V rozsahu dopadu na pobytové služby se návrh jeví jako výhodný. Domovy jsou obecně největší 

poskytovatelé sociálních služeb s největšími náklady. Případné sloučení služeb v tzv. „jednom 

baráku“ do jedné s možností vést vše v jednom systému může být docíleno úspory a to jak finanční, 

tak i personální a administrativní.  

Z hlediska uživatelů může mít sloučení pobytových forem do jedné služby pozitivní efekt s tím, že 

v současnosti poskytovatelé poukazují na složitosti vysvětlování zájemcům o službu co je domov pro 

seniory a co domov se zvláštním režimem a co případným uživatelům nabízí.  

Některé druhy poskytované ve více formách se budou vzhledem k rozdělování druhů podle forem, 

registrovat oproti současnému stavu vícekrát. U těchto služeb může být efekt zavedení nové 

typologie redukující anebo může vést k zániku některých částí současných služeb. 
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Graf 823 - Výsledek dotazníkového šetření za služby, které budou teoreticky přiřazeny k pobytovým 
službám sociální péče 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že se významná většina poskytovatelů, kteří poskytují 

služby, které by teoreticky v navrhované typologii sociálních služeb spadaly do typu „pobytové 

sužby sociální péče“, domnívá, že by navrhovaná typologie měla být přijata.  

Kladně odpovědělo celkem 77 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolil 35% podíl respondentů, 

a odpověď „spíše ano“ 42 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 14 % respondentů. 

Záporně odpovědělo 9 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 2 % respondentů a odpověď 

„spíše ne“ pak 7 % respondentů.  

Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, se výsledky dotazníkového šetření 

za služby, které by v navrhované typologii spadaly do typu „pobytové sužby sociální péče“ významně 

nezměnil. K významnější změně došlo v případě záporných odpovědí, jejichž podíl klesl o 5 

procentních bodů.   

Dopady změny na administrativní zatížení poskytovatelů pobytových služeb sociální péče bude 

možné pozorovat v systému výkaznictví, kde se projeví změna struktury vykazovaných dat (například 

kapacity služeb) v návaznosti na případné změny v registraci. Významnou změnou může být 

vykazování úkonů spojené s novým výčtem povinných a povinně volitelných činností.   

 

 

 

ano; 159; 35% 

spíše ano; 190; 42% 
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spíše ne; 29; 7% 
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Tabulka 5 - SWOT analýza implementace navrhované typologie – pobytové služby sociální péče 

Silné stránky návrhu Slabé stránky návrhu 

Zjednodušení administrace na úrovni 

poskytovatele – dojde ke spojení služeb se 

stejným či obdobným zaměřením. 

Zjednodušení administrace na úrovni veřejné 

správy v oblasti plánování a následně i 

financování. 

Zjednodušení administrace v oblasti vykazování 

v případě spojení služeb do logického celku. 

Odstraní se často umělé vyčlenění domova se 

zvláštním režimem z domovů pro seniory. 

Odlehčovací služba se změní na odlehčovací 

režim - poskytování pobytové, ambulantní či 

terénní služby na dobu určitou. 

Ztráta kontinuity ve vykazovaných datech 

směrem k MPSV a ztíží se případné ekonomické 

analýzy.  

V období přechodu na nový systém zvýší nárok 

na administraci změn – nedopracovaný návrh. 

Poskytovatelé budou nuceni změnit registraci 

stávající sociální služby (zvýšená administrativní 

zátěž). 

Příležitosti návrhu Hrozby návrhu 

Zvýší se srozumitelnost nabídky daných 

sociálních služeb pro cílovou skupinu. 

Zvýšení intenzity spolupráce veřejné správy a 

poskytovatelů sociálních služeb. 

Sestavení převodníku pro stávající typy 

sociálních služeb. 

Navržení procesu přeregistrování stávajících 

typů sociálních služeb s nižší administrativní 

zátěží v procesu změny. 

Navýší se administrativa pro některé 

poskytovatele.  

Oslabení procesu transformace u některých 

služeb (DOZP). 

Nedostatečná metodická a legislativní podpora 

celého procesu změny. 

Z důvodu nutnosti sjednocení obvyklých nákladů 

se mohou někteří poskytovatelé v rámci systému 

vyrovnávací platby dostat do finančních 

problémů. 

Silné stránky návrhu u tohoto nového druhu služeb spočívají v sjednocení pobytových služeb do 

jednoho typu s předpokládaným zjednodušením a to v oblasti věcné i administrativní na úrovni 

poskytovatele. Předpokládá se, že dojde ke spojení služeb se stejným či obdobným zaměřením. 

Významné zjednodušení lze také očekávat v administrativní rovině při výkonu veřejné správy 

v oblasti plánování a následně i financování. Odstraní se často umělé vyčlenění domova se zvláštním 

režimem z domovů pro seniory.  

V pobytových službách sociální péče je možné očekávat zlepšení komunikace s klientem, protože 

nová typologie pravděpodobně přinese v oblasti pobytových služeb sociální péče větší důraz na 

komunikaci s klientem včetně širší škály použitých metod práce. Uživatelům nebo zájemcům o 

službu a jejich blízkým již nebude nutné jako nyní obtížně vysvětlovat rozdíl mezi 

jednotlivými „paragrafy“ zákona o sociálních službách. Současná specifika jednotlivých služeb bude 

promítnuta do nabídky činností v rámci procesu individuálního plánování s klientem.  
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Zjednodušení procesu poskytování sociálních služeb na úrovni  

 operativních evidencí  - ( nebude nutné vytvářet účetní střediska podle registrovaných 

služeb, nebude nutné rozpočítávat pracovní úvazky mezi jednotlivé služby daného 

poskytovatele); 

 výkaznictví – údaje bude méně náročné připravovat pro účely vykazování (zejména 

ekonomické údaje a údaje o klientech); 

 financování – předpokládá se jednoduší aplikace žádosti a následné vykázání výsledků za 

podpořené období.; 

 registrace; 

 kvality a její případné kontroly – sjednocením do méně služeb se sloučí postupy 

implementace kvality v zařízení. 

Sloučením dříve uměle rozdělených pracovišť se sníží prostor pro chybovost. V rámci kontrolního 

systému bude kontrolován celek, nikoliv odděleně jeho části, registrované nyní jako samostatné 

služby. Pokud je očekáváním snížení četnosti (inspekce pouze jednoho zařízení), lze konstatovat, že 

toto očekávání závisí daleko více na aktuální metodice výkonu kontrolní činnosti než na počtu 

registrovaných služeb daného poskytovatele.  

V oblasti pobytových služeb poskytovaných osobám se zdravotním postižením nová typologie může 

přinést oslabení probíhajících procesů transformace. V individuálních plánech byl často důležitým 

mezníkem přechod uživatele mezi domovem (DOZP) a chráněným bydlením. Nyní se bude jednat o 

jeden druh služby. I když to pravděpodobně nebude mít významné faktické dopady, tento přechod 

měl motivační význam pro klienty, lehce prezentovaný významem slov „domov“ a „bydlení“. I mimo 

proces transformace některé osoby se zdravotním postižením, respektive jejich rodinní příslušníci 

raději volili službu chráněné bydlení před DOZP (ústavem). 

9.4 SWOT analýza implementace nové typologie – krizové služby sociální 
prevence 

Dle současného návrhu nové typologie sociálních služeb (druh a forma poskytování) lze 

předpokládat, že do typu „krizové služby sociální prevence“ budou zařazeny následující sociální 

služby, které jsou definovány v současné době platnou legislativou:   

 § 55 Telefonická krizová pomoc; 

 § 60 Krizová pomoc; 

 § 60a Intervenční centra. 

Cíl zpřehlednění a zjednodušení systému sociálních služeb je u toho typu sociální služby naplněn 

z části. Návrh skýtá určité možnosti rozvoje této oblasti ve smyslu spojování ambulantních (KC) a 

terénních (TKP) služeb do jednoho pracoviště. Tento model existuje u některých současných 

poskytovatelů například se zaměřením na děti, jako je Dětské krizové centrum anebo v minulosti 

existoval ve službách Sdružení Linka bezpečí - Krizové centrum Linky bezpečí a Linka bezpečí. Zda 

se podaří tento možný vývoj naplnit, bude záležet na identifikaci potřeby těchto služeb v rámci 

střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb jednotlivých krajů a případně i větších obcí.  
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Graf 824 - Výsledek dotazníkového šetření za služby, které budou teoreticky přiřazeny ke krizovým 
službám sociální prevence 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že se významná většina poskytovatelů, kteří poskytují 

služby, které by teoreticky v navrhované typologii sociálních služeb spadaly do typu „krizové sužby 

sociální prevence“, domnívá, že by navrhovaná typologie měla být přijata.  

Kladně odpovědělo celkem 70 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolil 23% podíl respondentů, 

a odpověď „spíše ano“ 47 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 14 % respondentů. 

Záporně odpovědělo 16 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolila 3 % respondentů a odpověď 

„spíše ne“ pak 13 % respondentů.  

Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, se výsledky dotazníkového šetření 

za služby, které by v navrhované typologii spadaly do typu „krizové sužby sociální prevence“ 

významně nezměnil. K významnější změně došlo v případě kladných odpovědí, jejichž podíl sice 

zůstal přibližně stejný, ale významně poklesl podíl respondentů, kteří odpověděli „ano“, a to o 9 

procentních bodů. Oproti tomu narostl podíl respondentů, kteří odpověděli „spíše ano“, a to o 7 

procentních bodů.   

Dopady změny na administrativní zatížení poskytovatelů krizových služeb sociální prevence 

mohou nastat v případě, že dojde k efektu spojování pracovišť. Projeví se změna struktury 

vykazovaných dat (například sčítání kontaktů a intervencí při sloučení služeb) v návaznosti na 

případné změny v registraci. Významnou změnou může být vykazování úkonů spojené s novým 

výčtem povinných a povinně volitelných činností.   

 

 

ano; 7; 23% 
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Tabulka 6 - SWOT analýza implementace navrhované typologie – krizové služby sociální prevence 

Silné stránky návrhu Slabé stránky návrhu 

Zjednodušení administrace na úrovni 

poskytovatele – dojde ke spojení služeb se 

stejným či obdobným zaměřením. 

Zjednodušení administrace v oblasti vykazování 

v případě spojení služeb do logického celku. 

Služby budou i nadále moci být poskytovány ve 

všech formách (terénní, ambulantní 

i  pobytové).  

Návrh nerozpracovává problematiku 

provázanosti na činnost například Policie ČR 

v rámci boje proti domácímu násilí.  

Příležitosti návrhu Hrozby návrhu 

Racionalizace provozu u některých organizací 

poskytující více služeb. 

Zvýšení intenzity spolupráce veřejné správy a 

poskytovatelů sociálních služeb. 

Navýšení administrativy pro některé 

poskytovatele. 

Sníží se přehlednost systému sociálních služeb 

s dopadem do procesu koordinace poskytování 

pomoci v rámci krizové pomoci.   

Obava, aby případné zjednodušení nešlo na úkor 

specifity služby. 

Z důvodu nutnosti sjednocení obvyklých nákladů 

se mohou někteří poskytovatelé v rámci systému 

vyrovnávací platby dostat do finančních 

problémů. 

Navrhovaný systém umožní v rámci jedné registrace spojit krizové centrum s telefonickým 

pracovištěm. To zjednoduší poskytování v oblasti administrace, účetnictví a v oblasti vykazování. 

Může také dojít k stimulaci rozšíření činnosti například o telefonickou pomoc u krizových center, 

čemuž bránila zejména neochota administrovat druhou registraci.  

Služby budou i nadále moci být poskytovány ve všech formách (terénní, ambulantní 

i  pobytové). Na rozdíl od služeb sociální péče v oblasti sociální prevence není navrhováno rozdělení 

služeb podle forem poskytování.   

Racionalizace provozu u některých organizací poskytující více služeb. V případě rozšíření 

činnosti existujících krizových center (krizová pomoc a intervenční centra) o telefonickou krizovou 

pomoc s lokální působností se může rozšířit dostupnost takovýchto služeb pro obyvatele.  

Zvýšení intensity spolupráce veřejné správy a poskytovateli sociálních služeb. Nové definování 

každého pracoviště poskytujícího sociální služby přinese potřebu úzké komunikace s orgány veřejné 

správy, zejména na úrovni obcí s rozšířenou působností. Tak zásadní změna v systému je dobrou 

příležitostí k posílení komunikace v rámci zúčastněných aktérů systému.   
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Sníží se přehlednost systému sociálních služeb s dopadem do poskytování krizové pomoci. Při 

implementaci nové typologie bude přechodně obtížnější plnit koordinační roli v rámci pomoci 

vyhledat pro klienta nejoptimálnější sociální službu.   

Vzhledem k tomu, že druh sociální služby „intervenční centrum“ byl do zákona přidán dodatečně 

jako důsledek snahy odborníků a politiků spojených v boji s domácím násilím, existuje obava, aby 

případné zjednodušení nešlo na úkor specifity služby.   

9.5 SWOT analýza implementace nové typologie – kontaktní a aktivizační 
služby sociální prevence 

Dle současného návrhu nové typologie sociálních služeb (druh a forma poskytování) lze 

předpokládat, že do typu „kontaktní a aktivizační služby sociální prevence“ budou zařazeny 

následující sociální služby, které jsou definovány v současné době platnou legislativou:   

 § 54 Raná péče; 

 § 57 Azylové domy; 

 § 58 Domy na půl cesty; 

 § 59 Kontaktní centra; 

 § 61 Nízkoprahová denní centra; 

 § 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež; 

 § 63 Noclehárny; 

 § 64 Služby následné péče; 

 § 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi; 

 § 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením; 

 § 67 Sociálně terapeutické dílny; 

 § 68 Terapeutické komunity; 

 § 69 Terénní programy; 

 § 70 Sociální rehabilitace. 
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Graf 825 - Výsledek dotazníkového šetření za služby, které budou teoreticky přiřazeny ke kontaktním a 
aktivizačním službám sociální prevence 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že se významná většina poskytovatelů, kteří poskytují 

služby, které by teoreticky v navrhované typologii sociálních služeb spadaly do typu „kontaktní a 

aktivizační sužby sociální prevence“, domnívá, že by navrhovaná typologie měla být přijata.  

Kladně odpovědělo celkem 69 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolil 24% podíl respondentů, 

a odpověď „spíše ano“ 45 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 12 % respondentů. 

Záporně odpovědělo 19 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 5 % respondentů a odpověď 

„spíše ne“ pak 14 % respondentů.  

Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, se výsledky dotazníkového šetření 

za služby, které by v navrhované typologii spadaly do typu „kontaktní a aktivizační sužby sociální 

prevence“ významně nezměnil. K významnější změně došlo v případě kladných odpovědí, jejichž 

podíl sice zůstal přibližně stejný, ale významně poklesl podíl respondentů, kteří odpověděli „ano“, a 

to o 8 procentních bodů. Oproti tomu narostl podíl respondentů, kteří odpověděli „spíše ano“, a to 

o 5 procentních bodů.   
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Tabulka 7 - SWOT analýza implementace navrhované typologie – kontaktní a aktivizační služby sociální 
prevence 

Silné stránky návrhu Slabé stránky návrhu 

Zjednodušení administrace na úrovni 

poskytovatele – dojde ke spojení služeb se 

stejným či obdobným zaměřením. 

Zjednodušení administrace v oblasti vykazování 

v případě spojení služeb do logického celku. 

Není vyřešena návaznost na jiné systémy 

veřejné správy (například protidrogová politika). 

Vzhledem k rozsahu zahrnutých služeb dojde 

k znepřehlednění nabídky služeb. 

Návrh slučuje do jednoho typu sociální služby 

s diametrálně odlišnými nároky na materiálně-

technické vybavení a personální obsazení 

poskytovatele, což způsobí obtíže v případě 

stanovení kvalitativních ukazatelů výkonu 

sociální služby. 

Příležitosti návrhu Hrozby návrhu 

Zvýšení se srozumitelnost nabídky pro cílovou 

skupinu. 

Zvýšení intenzity spolupráce veřejné správy a 

poskytovatelů sociálních služeb.  

Sestavení převodníku pro stávající typy 

sociálních služeb. 

Navržení procesu přeregistrování stávajících 

typů sociálních služeb s nižší administrativní 

zátěží v procesu změny. 

Navýšení administrativy pro některé 

poskytovatele. 

Snížení srozumitelnosti pro zadavatele (zejména 

pro obce). 

Poskytovatelé budou nuceni přeregistrovat 

stávající sociální služby. 

Zjednodušení půjde na úkor specifity služby. 

Z důvodu nutnosti sjednocení obvyklých nákladů 

se mohou někteří poskytovatelé v rámci systému 

vyrovnávací platby dostat do finančních 

problémů. 

Zejména z  administrativního hlediska je možné si představit sloučení některých pracovišť do 

jednotných ekonomických celků. To může přinést zamýšlené pozitivní dopady na poskytovatele 

v sloučení některých operativních evidencí a jednodušší systém řízení organizace. Pozitivní dopad 

lze následně vysledovat i u vykazování a dopadů na implementace principů kvality.   

Předpokládané zjednodušení spojené s přijetím nové typologie u většiny poskytovatelů služeb 

sociální prevence pravděpodobně nenastane. Služby budou sice poskytovány pod jedním typovým 

názvem, nicméně vzhledem ke své odlišnosti budou registrovány i vedeny zvlášť. Může ale postupně 

docházet k sjednocování postupů práce s uživatelem a následně tím i zúžení nabídky v porovnání 

s nabídkou dnešní.  

Zvýšení intensity spolupráce veřejné správy a poskytovateli sociálních služeb. Nové definování 

každého pracoviště poskytujícího sociální služby přinese potřebu úzké komunikace s orgány veřejné 

správy, zejména na úrovni obcí s rozšířenou působností. V oblasti kontaktních a aktivizačních služeb 

sociální prevence to platí dvojnásob, protože do jednoho druhu služeb se dostane nejvíce 

stávajících druhů služeb odlišených nejen různou klientelou, ale i metodami práce.  
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Může dojít k postupné unifikaci v rámci tohoto typu služeb směrem k určitým skupinám uživatelů 

(například protidrogové služby) a pokud nebude proces implementace dostatečně řízen (zejména 

celostátní a krajská úroveň), může v konečném efektu dojít k redukci současné nabídky služeb i 

tam, kde to není žádoucí.  

Problémy vyplývající z neadekvátní reakce dalších systémů státních politik na změnu typologie. 

Do typu kontaktní a aktivizační služby spadají služby, které jsou částečně v gesci jiných státních 

institucí. Příkladem jsou služby s cílovou skupinou osob ohrožených závislostí. Zavedení nové 

typologie, zejména ztráta jasného vymezení stávajících druhů, a zavedení nových rozlišovacích 

prvků bude muset nalézt odezvu v úpravě ostatních systémů. Sledování různých ukazatelů, často 

v gesci různých poradních orgánů vlády, je v současnosti vázáno na systém jednotlivých druhů 

sociálních služeb. Před implementací bude nutné plánované změny projednat v širokém 

konzultačním meziresortním procesu.   

Otázkou také je, zda nezvážit dělení těchto služeb na pobytové, ambulantní a terénní nebo jejich 

kombinaci. Mohlo by to přinést lepší přehlednost do této skupiny služeb (respektive do jednoho 

nového druhu). 

9.6 SWOT analýza implementace nové typologie – služby odborného sociálního 
poradenství a podpory 

Dle současného návrhu nové typologie sociálních služeb (druh a forma poskytování) lze 

předpokládat, že do typu „služby odborného sociálního poradenství a podpory“ budou zařazeny 

následující sociální služby, které jsou definovány v současné době platnou legislativou:   

 § 37 odst. 1 písm. b) Sociální poradenství;  

 § 56 Tlumočnické služby. 

Nový druh služby v sobě zahrnuje stávající různorodě poskytované odborné poradenství a 

tlumočnické služby. Předložený návrh může naznačovat záměr lépe definovat odborné poradenství a 

propojit jej s tlumočnickými službami, nebo pouze vytvořit souhrnný druh služby při zachování 

současných poskytovatelů a stylů poskytování odborného sociálního poradenství a tlumočnických 

služeb. V souvislosti s vytvářením krajských sítí služeb by nové definování služeb odborného 

sociálního poradenství mohlo zlepšit dostupnost této služby. Zpočátku lze předpokládat pouze 

mírnou administrativní zátěž poskytovatelů spojenou s potřebou úprav vymezení cílové skupiny a 

úprav popisu poskytování sociální služby s vazbou na nové potřeby vyhledávání vhodných služeb pro 

uživatele. V případě snahy o redefinici sociálního poradenství ovšem půjde o významnou změnu 

s dopadem do neziskového sektoru (poradny provozované spolky zdravotně postižených), i do kraji 

zřizovaných služeb. 
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Graf 826 - Výsledek dotazníkového šetření za služby, které budou teoreticky přiřazeny ke službám 
odborného sociálního poradenství a podpory 

 

Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že se významná většina poskytovatelů, kteří poskytují 

služby, které by teoreticky v navrhované typologii sociálních služeb spadaly do typu „služby 

odborného sociálního poradenství a podpory“, domnívá, že by navrhovaná typologie měla být 

přijata.  

Kladně odpovědělo celkem 71 % respondentů, přičemž odpověď „ano“ zvolil 24% podíl respondentů, 

a odpověď „spíše ano“ 47 % respondentů. Problematiku nedokázalo posoudit 16 % respondentů. 

Záporně odpovědělo 13 % respondentů, přičemž odpověď „ne“ zvolilo 6 % respondentů a odpověď 

„spíše ne“ pak 7 % respondentů.  

Oproti výsledkům dotazníkového šetření za všechny typy služeb, se výsledky dotazníkového šetření 

za služby, které by v navrhované typologii spadaly do typu „služby odborného sociálního poradenství 

a podpory“ významně nezměnil. K významnější změně došlo v případě kladných odpovědí, jejichž 

podíl sice zůstal přibližně stejný, ale významně poklesl podíl respondentů, kteří odpověděli „ano“, a 

to o 8 procentních bodů. Oproti tomu narostl podíl respondentů, kteří odpověděli „spíše ano“, a to 

o 7 procentních bodů.   
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Tabulka 8 - SWOT analýza implementace navrhované typologie – služby odborného sociálního poradenství a 
podpory 

Silné stránky návrhu Slabé stránky návrhu 

Lepší definice služeb sociálního poradenství. 

Podpora dostupnosti tlumočení. 

Není jasná zamýšlená míra propojení obou 

stávajících služeb.  

Příležitosti návrhu Hrozby návrhu 

Zvýšení intenzity spolupráce veřejné správy a 

poskytovatelů sociálních služeb. 

Navržení procesu přeregistrování stávajících 

typů sociálních služeb s nižší administrativní 

zátěží v procesu změny. 

V souvislosti s vytvářením krajských sítí dojde 

k posílení dostupnosti jednotlivých druhů 

odborného sociálního poradenství s ohledem na 

identifikované potřeby.  

Dojde k postupné unifikaci tohoto druhu služeb. 

Dojde k redukci současné nabídky služeb. 

Sníží se srozumitelnost systému pro zadavatele 

(zejména pro obce).  

Sníží se srozumitelnost nabídky pro uživatele a 

jejich rodiny. 

Zjednodušení půjde na úkor specifity služby. 

Odborné sociální poradenství je v současnosti bohatě vnitřně členěný druh sociální služby v různých 

typech pracovišť od poraden spolků osob se zdravotním postižením až po vysoce specializovaná 

pracoviště manželských a rodinných poraden, nebo poradenství ve zdravotnických zařízeních 

hospicového typu. V rámci vytváření střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb na úrovni krajů 

v minulosti proběhlo několik odborných sporů nad otázkou počtu a způsobu poskytování poraden pro 

osoby se zdravotním postižením v daném území. Charakteristickým rysem těchto sporů bylo 

poskytování poradenství jedné cílové skupině více spolky (Svaz tělesně postižených, Národní rada 

zdravotně postižených). Díky těmto sporům a způsobu financování došlo již v minulosti k snížení 

počtu poskytovatelů poradenství v jednotlivých krajích. Diskuse nad stanovením optimální 

dostupnosti trvá a proces implementace a nové definice odborného sociálního poradenství může 

přispět k dosažení konsenzuálního stavu.   

Zvýšení intensity spolupráce veřejné správy a poskytovateli sociálních služeb musí probíhat 

zejména na úrovni obcí s rozšířenou působností. Návrh naznačuje propojení dnešního odborného 

poradenství, které je poskytováno v mnoha zařízeních od manželských a rodinných poraden až po 

poradny pro osoby se zdravotním postižením, s tlumočnickými službami rozšířenými například o 

přepis mluvené řeči. Z návrhu není zřejmé, které činnosti budou povinné, a které ne.  

Dopadů změny na administrativní zatížení poskytovatelů společné pro všechny druhy služeb. 

Změny se do systému výkaznictví promítnou s odstupem roku a půl. Projeví se změna struktury 

vykazovaných dat v návaznosti na případné změny v registraci. Významnou změnou může být 

vykazování úkonů spojené s novým výčtem povinných a povinně volitelných činností.   

Organizačně i ekonomicky bude potřeba relativně rychle upravit způsob vedení všech evidencí 

v organizaci, a to včetně úpravy používaných elektronických systémů. Odhadnout navýšení nákladů 

je v tento moment obtížné.  

Ztráta kontinuity ve vykazovaných datech směrem k MPSV. Dosavadní časové řady vykazování 

ztratí dosavadní kontinuitu a bude nutné srovnávací údaje znovu budovat. Pokud by byla snaha 
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vykazované údaje kódovat tak, aby byla zachována možnost dále sledovat původní časové řady, 

zvýší to administrativní zátěž poskytovatelů.  

Chybí navržení procesu přeregistrování stávajících typů sociálních služeb. Při implementaci nové 

typologie budou stávající poskytovatelé muset rozhodnout, zda si zachovají stávající počet 

registrovaných služeb, nebo jejich počet budou redukovat, nebo budou nuceni registrovat nové 

služby pro zachování stávající nabídky. Způsob procesu těchto registračních změn by měl být 

zpracován tak, aby minimalizoval zvýšenou administrativní zátěž vycházející z implementace nových 

druhů sociálních služeb.   

U všech služeb bude nutné: 

 nově definovat okruh osob pro danou službu; 

 nově vytvořit popis realizace služeb pravděpodobně s předem danými okolnostmi, které 

budou sloužit jako vyhledávací body dané služby. 

Zásadní otázkou je, zda budou poskytovatelé, kteří při zvolení varianty zachovávající stávající 

způsob poskytování sociálních služeb, budou do nového systému překlopeni automaticky. Ze 

současného stavu návrhu není možné tuto okolnost posoudit.  

Administrativní zatížení poskytovatelů sociálně právní ochrany dětí napříč systémem sociálních 

služeb: 

Systémy sociálních služeb (zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů) a systém sociálně právní ochrany dětí (zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochrany 

dětí, ve znění pozdějších předpisů) jsou provázány zejména na úrovni poskytovatelů, kteří svou 

činnost zaměřují na pomoc dětem a jejich rodinám. I když v nedávné minulosti bylo plánováno 

začlenění služeb sociálně právní ochrany dětí do sociálních služeb, v současnosti se spíše od tohoto 

názoru upustilo, a tak se jednotlivé činnosti řídí příslušnými právními předpisy na úrovni každého 

poskytovatele zvlášť. Z tohoto pohledu proto lze konstatovat, že administrativní dopad na tyto 

poskytovatele sociálně právní ochrany dětí bude pouze na úrovni dopadu jako na běžné 

poskytovatele sociálních služeb. 



 

 
Stránka | 891 

10 Identifikace sporných bodů a rizik dopadu nové typologie na 

uživatele sociálních služeb 

Případná změna typologie sociálních služeb nemá dopad pouze na poskytovatele sociálních služeb, 

ale pochopitelně (i když menší) na samotné uživatele sociálních služeb. Z výsledků Analýzy vyplývá, 

že pro uživatele není samotná typologie sociálních služeb dominantním faktorem, ale že spíše 

vnímají dostupnost, kvalitu a finanční náročnost poskytovaných sociálních služeb.  

V mnoha oblastech se však navrhovaná typologie sociálních služeb samotných uživatelů dotkne. 

Mnohé druhy sociálních služeb, které jsou po léta zažité a uživatelé, resp. veřejnost mají základní 

povědomost o náplni a cílových skupinách těchto služeb.  

10.1 SWOT analýza nové typologie v členění dle cílových skupin uživatelů 
sociálních služeb 

V rámci Analýzy byl dopad navrhované typologie sociálních služeb zkoumán z pohledu následujících 

cílových skupin uživatelů sociálních služeb: 

 senioři; 

 rodiny s dětmi; 

 osoby s duševním onemocněním; 

 osoby s mentálním postižením, kombinovaným postižením a autismem; 

 osoby s tělesným postižením; 

 osoby se smyslovým postižením; 

 společensky nepřizpůsobeni; 

 etnické menšiny. 

U každé cílové skupiny byla sestavena SWOT analýza, která shrnuje silné stránky návrhu nové 

typologie sociálních služeb, slabé stránky návrhu, příležitosti návrhu a hrozby návrhu, a to vždy 

z pohledu uživatelů v dané cílové skupině.  

10.1.1 SWOT analýza dopadu nové typologie na cílovou skupinu senioři 

Cílovou skupinu tvoří osoby starší 60 (65) let, které nejsou schopny z důvodu zhoršeného zdravotního 

stavu a věku samostatného života a potřebují proto pomoc další osoby. Omezení vychází zejména ze 

smyslového a tělesného znevýhodnění v důsledku stáří dané osoby. V posledních letech je v této 

cílové skupině možné pozorovat nárůst osob, jejichž potřeby vychází z neurobiologických příčin 

(neurodegenerativní změny, stařecká demence, ostatní typy demence, pervazivní vývojové 

poruchy).  

Z hlediska nové terminologie lze u této cílové skupiny hovořit zejména o nepříznivých sociálních 

situacích:  

a. nesaturovaná potřeba z důvodu věku; 

b. nesaturovaná potřeba z důvodu zdravotního znevýhodnění; 

c. nesaturovaná potřeba z důvodu smyslového znevýhodnění; 
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d. nesaturovaná potřeba z důvodu neurobiologických příčin (neurodegenerativní změny, stařecká 

demence, ostatní typy demence, pervazivní vývojové poruchy); 

e. sociální problémy vyplývající z péče o osobu závislou; 

f. sociální problémy vyplývající ze sociálního vyloučení (ohrožení) v důsledku věku; 

g. vztahové problémy v rodině; 

h. sociální problémy vyplývající ze sociálního vyloučení (ohrožení) v důsledku věku, zdravotního 

či mentálního postižení. 

Tabulka 9 - SWOT analýza dopadu nové typologie na cílovou skupinu senioři 

Silné stránky návrhu Slabé stránky návrhu 

Vazba na identifikaci potřeb.  

Lepší srozumitelnost popisu nabídky daného 

pracoviště přes popsané potřeby. 

Pozitivní dopad na individuální plánování. 

Adaptační proces nemusí být pro tuto cílovou 

skupinu příjemný – přirozená horší adaptace na 

změny. 

Služby budou muset individuálně seznámit 

uživatele s novinkami a bránit případné 

neodůvodněné obavě z možných dopadů na 

stávající uživatele ve službě.  

Návrh neřeší vazbu na úhrady.  

Příležitosti návrhu Hrozby návrhu 

Možnost vytvořit podpůrný elektronický 

vyhledávací systém pro vyhledávání služeb 

podle potřeb. 

V přechodném období může docházet 

k problémům při zajišťování potřebných služeb, 

sociální pracovníci budou spíše vycházet ze 

znalosti konkrétních služeb a nebudou umět 

využít nový systém.  

Osoby v seniorském věku podle výpovědí některých poskytovatelů pobytových sociálních služeb 

nerozumí současné typologii a je často velmi těžké vysvětlit rozdíly mezi druhy služeb. Zásadním 

přínosem návrhu je orientace systému na potřeby, které si uživatelé dokáží dobře identifikovat a 

následně ve vhodném vyhledávacím systému vyhledat vhodné pracoviště sociálních služeb. 

Orientace na potřeby může také zjednodušit uzavírání smlouvy a následné individuální plánování.  

Spojení dnes rozdělených pracovišť do jednoho přinese větší šíři nabídky, respektive umožní 

uživateli poskytnout významně širší škálu péče bez nutnosti přeřazovat jej do jiné služby - zejména 

u pobytových služeb sociální péče.  

Návrh vytváří systém podstatně náročnější na rozlišování podrobností u jednotlivých služeb oproti 

současnému stavu. Pokud nebude tento systém již na úrovni registru sociálních služeb postaven 

uživatelsky přátelským způsobem, pak se významně ztíží schopnost laické i odborné veřejnosti 

vyhledat potřebnou službu. 

Při příležitosti zavedení nové typologie bude potřebné připravit nový vyhledávací portál 

přizpůsobený pro dané cílové skupiny. Vyhledávání zadáním jedné nebo více potřeb může významně 

zlepšit uživatelskou vstřícnost informační systémů. V případě, že se nepodaří v rámci implementace 

nové typologie tento informační systém vytvořit, bude orientace v systému sociálních služeb obtížná 
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pro každou cílovou skupinu, ale také pro odbornou veřejnost, která ponese největší odpovědnost, 

aby se změna druhů sociálních služeb uživatelů dotkla co nejméně. 

Seznam vybraných služeb, které mohou poskytovat své služby dané cílové skupině, se nachází 

v následující tabulce.  

Tabulka 10 – Sociální služby, které mohou být poskytovány cílové skupině senioři (stávající a navrhovaná 
typologie) 

Stávající druhy sociálních služeb Navrhované druhy sociálních služeb 

§ 39 Osobní asistence 

terénní služby sociální péče 
§ 40 Pečovatelská služba 

§ 41 Tísňová péče 

§ 44 Odlehčovací služby (terénní forma) 

§ 44 Odlehčovací služby (ambulantní forma)

ambulantní služba sociální péče 

§ 45 Centra denních služeb

§ 46 Denní stacionáře

§ 49 Domovy pro seniory

§ 50 Domovy se zvláštním režimem

§ 52 Sociální služby poskytované ve 
zdravotnických zařízeních lůžkové péče. 

§ 55 Telefonická krizová pomoc krizové služby sociální prevence 

§ 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením 

kontaktní a aktivizační služby sociální prevence 

§ 37 odst. 1 písm. b) Sociální poradenství   
služby odborného sociálního poradenství a 

podpory 

10.1.2 SWOT analýza dopadu nové typologie na cílovou skupinu rodiny s dětmi 

Cílová skupina rodiny s dětmi je charakterizována potřebami spojenými s péčí o děti. Potřeby u této 

cílové skupiny vyplývají z několika odlišných důvodů. V prvním případě je potřeba pomoci a podpory 

identifikována u rodin s dětmi, které jsou osobami se zdravotním postižením nebo chronickým 

onemocněním. Potřeba pomoci u této části cílové skupiny může vzniknout ještě před narozením 

dítěte, pokud se například zjistí, že se dítě narodí zdravotně postižené. 

 V druhém případě je potřeba pomoci a podpory identifikována u rodin s dětmi, které jsou ohroženy 

dlouhodobou nepříznivou sociální situací, kterou již rodina není schopna sama řešit. Členové rodiny 

mohou být například obětí trestné činnosti nebo domácího násilí, bojovat se závislostí na 

návykových látkách nebo gamblingem a podobně.   

Potřebnou pomoc rodiny nevyhledají často samy, ale je jim doporučena například v rámci školy, 

zdravotnického zařízení nebo orgánem sociálně právní ochrany dětí.  

Do této cílové skupiny patří také rodiny s trojčaty a vícerčaty, které mají také garantovánu 

bezplatnou pomoc do 4 let věku dětí (narozených při vícečetném porodu). 

Z hlediska nové terminologie můžeme u této cílové skupiny hovořit zejména o nepříznivých 

sociálních situacích: 

a. nesaturovaná potřeba z důvodu zdravotního znevýhodnění; 
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b. nesaturovaná potřeba z důvodu smyslového znevýhodnění; 

c. nesaturovaná potřeba z důvodu duševního onemocnění; 

d. sociální problémy vyplývající z péče o osobu závislou; 

e. krizová situace v oblasti materiální, vztahové, intrapsychické, funkcionální, rolové a 

systémové; 

f. riziko ztráty bydlení, ztráta či absence bydlení; 

g. sociální vyloučení (ohrožení) v důsledku příslušnosti k národnostní menšině nebo lokální 

komunitě; 

h. sociální problémy vyplývající z rizikového způsobu života; 

i. oběť trestného činu, oběť domácího násilí; 

j. sociální problémy vyplývající ze ztráty zaměstnání a dlouhodobé nezaměstnanosti; 

k. sociální problémy vyplývající z nekompetence hospodařit s finančními prostředky, nízkých 

příjmů a zadlužení; 

l. výchovné problémy dětí; 

m. vztahové problémy v rodině; 

n. sociální problémy vyplývající z péče o osobu závislou. 

Tabulka 11 - SWOT analýza dopadu nové typologie na cílovou skupinu rodiny s dětmi 

Silné stránky návrhu Slabé stránky návrhu 

Nabídka konkrétní služby bude vázána na 

konkrétní potřeby. 

Nabídka u jednoho poskytovatele může být 

širší bez nutnosti administrace více služeb. 

Změna vyžaduje pečlivé vymezení nabídky ve 

vazbě na potřeby a při nedostatečném vymezení 

bude systém nepřehledný. 

Návrh neobsahuje vazbu na ostatní systémy, 

například SPOD. 

Návrh neřeší vazbu na úhrady. 

Příležitosti návrhu Hrozby návrhu 

Lepší informovanost potenciálních uživatelů. 
Změna druhů služeb může vyvolat nejistotu a 

pocit ohrožení z možné ztráty služeb. 

Služby budou charakterizovány souborem potřeb, které mohou v rámci preventivních akcí 

srozumitelně oslovit jednotlivé osoby spadající do této cílové skupiny. Díky osvětě může rodina u 

sebe snadno identifikovat konkrétní potřeby svépomocí. Permanentní osvěta může probíhat 

například v ordinacích lékařů, ve škole nebo na sportovištích.  

Navrhovaný systém je obecně složitější než stávající systém (variabilnější) a jeho propagace by 

neměla být realizována společně ke všem cílovým skupinám. 

Seznam vybraných služeb, které mohou poskytovat své služby dané cílové skupině, se nachází 

v následující tabulce.  
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Tabulka 12 - Sociální služby, které mohou být poskytovány cílové skupině rodiny s dětmi (stávající a 
navrhovaná typologie) 

Stávající druhy sociálních služeb Navrhované druhy sociálních služeb 

§ 39 Osobní asistence
terénní služby sociální péče § 40 Pečovatelská služba

§ 44 Odlehčovací služby (terénní forma)

§ 44 Odlehčovací služby (ambulantní forma)
ambulantní služba sociální péče 

§ 46 Denní stacionáře

§ 47 Týdenní stacionáře pobytové služby sociální péče 

§ 55 Telefonická krizová pomoc
krizové služby sociální prevence § 60 Krizová pomoc

§ 60a Intervenční centra

§ 54 Raná péče

kontaktní a aktivizační služby sociální prevence 
§ 57 Azylové domy

§ 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi

§ 70 Sociální rehabilitace

§ 37 odst. 1 písm. b) Sociální poradenství  
služby odborného sociálního poradenství a 

podpory 

10.1.3 SWOT analýza dopadu nové typologie na cílovou skupinu osoby s duševním 
onemocněním 

Cílová skupina osob s duševním onemocněním je charakterizována velkou rozmanitostí projevů, 

intenzity i doby, po kterou se onemocnění projevuje. Uživatelé si nemusí svůj nepříznivý stav 

uvědomovat. Významnou potřebou je u této cílové skupiny dohled. Péče o tuto cílovou skupinu 

vyžaduje úzkou spolupráci mezi zdravotními a sociálními službami. Tato spolupráce je 

nedostatečná, například chybí návazné ambulantní a terénní sociální služby. Nedostatečnost 

systému je předmětem snah o reformu psychiatrické péče v posledních několika letech.  

Z hlediska nové terminologie můžeme u této cílové skupiny hovořit zejména o nepříznivých 

sociálních situacích:  

a. nesaturovaná potřeba z důvodu duševního onemocnění; 

b. sociální problémy vyplývající ze sociálního vyloučení (ohrožení) v důsledku věku, zdravotního 

či mentálního postižení; 

c. krizová situace v oblasti materiální, vztahové, intrapsychické, funkcionální, rolové a 

systémové; 

d. riziko ztráty bydlení, ztráta či absence bydlení; 

e. sociální problémy vyplývající z rizikového způsobu života; 

f. oběť trestného činu, oběť domácího násilí; 

g. sociální problémy vyplývající z nekompetence hospodařit s finančními prostředky, nízkých 

příjmů a zadlužení. 
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Tabulka 13 - SWOT analýza dopadu nové typologie na cílovou skupinu osoby s duševním onemocněním 

Silné stránky návrhu Slabé stránky návrhu 

Nabídka konkrétní služby bude vázána na 

konkrétní potřeby. 

Nabídka u jednoho poskytovatele může být 

širší bez nutnosti administrace více služeb. 

Nabídka pomocí definice jednotlivých potřeb 

bude lépe vyhovovat lidem s duševním 

onemocněním. 

Změna vyžaduje pečlivé vymezení nabídky ve 

vazbě na potřeby a při nedostatečném vymezení 

bude systém nepřehledný. 

Návrh neobsahuje vazbu na ostatní systémy, 

například zdravotnictví. 

Příležitosti návrhu Hrozby návrhu 

Lepší informovanost potenciálních uživatelů a 

jejich rodin. 

Zlepší se zapojení uživatelů do individuálního 

plánování (lepší srozumitelnost nabídky). 

Další rozpracování systému na identifikaci 

potřeb cílové skupiny může zvýraznit potřebu 

nových služeb. 

Změna druhů služeb může vyvolat nejistotu a 

pocit ohrožení z možné ztráty služeb. 

Obava z omezení některých stávajících služeb. 

Zhorší se spolupráce mezi rezortem 

zdravotnictví a sociálních věcí. 

Významnou roli v zajišťování potřebných služeb hrají rodinní příslušníci osob s duševním 

onemocněním. Pro informační kampaň o novém systému a jeho výhodách jsou cílovou skupinou 

především oni. Vhodný popis příslušných potřeb (srozumitelný pro cílovou skupinu) může mít význam 

v procesu zapojování uživatelů do individuálního plánování.  

Změna bez ohledu na skutečnou implementační náročnost může narušit součinnost mezi resortem 

zdravotnictví (zdravotními službami) a resortem práce a sociálních věcí (sociálními službami). 

Prohloubí se tak nepříznivý stav, který se dlouhodobě nedaří změnit. 

Seznam vybraných služeb, které mohou poskytovat své služby dané cílové skupině, se nachází 

v následující tabulce.  

 

 

 

 

 



 

 
Stránka | 897 

Tabulka 14 - Sociální služby, které mohou být poskytovány cílové skupině osoby s duševním onemocněním 
(stávající a navrhovaná typologie) 

Stávající druhy sociálních služeb Navrhované druhy sociálních služeb 

§ 39 Osobní asistence

terénní služby sociální péče 
§ 40 Pečovatelská služba

§ 43 Podpora samostatného bydlení 

§ 44 Odlehčovací služby (terénní forma)

§ 44 Odlehčovací služby (ambulantní forma)
ambulantní služba sociální péče 

§ 46 Denní stacionáře

§ 47 Týdenní stacionáře

pobytové služby sociální péče 
§ 48 Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením

§ 50 Domovy se zvláštním režimem

§ 51 Chráněné bydlení

§ 55 Telefonická krizová pomoc
krizové služby sociální prevence 

§ 60 Krizová pomoc

§ 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením kontaktní a aktivizační služby sociální prevence 

§ 67 Sociálně terapeutické dílny

§ 37 odst. 1 písm. b) Sociální poradenství  
služby odborného sociálního poradenství a 

podpory 

10.1.4 SWOT analýza dopadu nové typologie na cílovou skupinu osoby s mentálním 
postižením, kombinovaným postižením a autismem 

Tato cílová skupina je charakteristická omezeními v komunikaci a chápání běžného života. Mentální 

postižení se projevuje zaostáváním ve vývoji rozumových schopností, v odlišném vývoji některých 

psychických vlastností a poruchami adaptace. U těchto osob se jedná o trvalé snížení rozumových 

schopností, které vzniklo v důsledku organického poškození mozku. Pokud se hovoří o 

kombinovaném postižení, přidává se k mentálnímu postižení i postižení tělesné nebo i smyslové.  

Autismus je duševní onemocnění projevující se nedostatkem schopnosti navazovat vztahy mezi 

lidmi, slabou nebo žádnou odpovědí na citové projevy jiných lidí. Komunikace s okolím je narušená 

v různé míře. Vývoj řeči bývá opožděn. Charakteristická je špatná adaptace na veškeré změny 

v okolí.  

Z hlediska nové terminologie můžeme u této cílové skupiny hovořit zejména o nepříznivých 

sociálních situacích: 

a. nesaturovaná potřeba z důvodu zdravotního znevýhodnění; 

b. nesaturovaná potřeba z důvodu smyslového znevýhodnění; 

c. nesaturovaná potřeba z důvodu duševního onemocnění; 

d. nesaturovaná potřeba z důvodu neurobiologických příčin (neurodegenerativní změny, stařecká 

demence, ostatní typy demence, pervazivní vývojové poruchy); 

e. sociální problémy vyplývající ze sociálního vyloučení (ohrožení) v důsledku věku, zdravotního 

či mentálního postižení; 

f. krizová situace v oblasti materiální, vztahové, intrapsychické, funkcionální, rolové a 

systémové; 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychick%C3%A9_vlastnosti_osobnosti
http://cs.wikipedia.org/wiki/Adaptace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mozek
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g. sociální problémy vyplývající z nekompetence hospodařit s finančními prostředky, nízkých 

příjmů a zadlužení; 

h. vztahové problémy v rodině. 

Tabulka 15 - SWOT analýza dopadu nové typologie na cílovou skupinu osoby s mentálním postižením, 
kombinovaným postižením a autismem 

Silné stránky návrhu Slabé stránky návrhu 

Identifikace potřeb je dobře realizovatelná 

v alternativních formách komunikace 

s uživatelem. 

Posílí se participace uživatelů na výběru 

potřebné služby. 

Zhoršení přehlednosti o dostupnosti pro některé 

skupiny uživatelů. 

Příležitosti návrhu Hrozby návrhu 

Změna může podpořit rozšíření alternativních 

metod komunikace s uživateli. 

Proces implementace může mít za následek 

omezení nabídky služeb, které jsou potřebné 

pro cílovou skupinu. 

Služby budou charakterizovány souborem informací vázaných na potřeby, které klient u sebe může 

snadno identifikovat. Vhodně zvolená komunikace může umožnit uživatelům z této cílové skupiny na 

užívání nového systému participovat. U některých uživatelů to může být i významnou motivační 

složku k osamostatňování. 

Navrhovaný systém je složitý a může být nesrozumitelný i pro osoby, které zastupují uživatele a 

pomáhají jim v samostatném rozhodování a zajišťování běžných životních úkonů.  

Při příležitosti zavedení nové typologie bude potřebné připravit nový vyhledávací portál 

přizpůsobený pro dané cílové skupiny, tedy i pro osoby s mentálním postižením, kombinovaným 

postižením a autismem. Je nutné zdůraznit, že každá z těchto skupin je odlišná ve své potřebě a 

schopnosti komunikace. Součástí nového systému by měla být i speciálně upravené komunikační 

rozhraní pro tyto uživatele.  

Zhoršení přehlednosti o dostupnosti sociálních služeb pro některé skupiny uživatelů může dojít 

v případě, že pro uspokojení konkrétní potřeby je potřebné použít rozdílné odborné přístupy 

v závislosti na určité skupině uživatelů. V přehledu služeb v daném území se tak může jevit nabídka 

jako dostatečná, ovšem ve skutečnosti pro i velmi malou specifickou skupinu uživatelů nevhodná. 

Seznam vybraných služeb, které mohou poskytovat své služby dané cílové skupině, se nachází 

v následující tabulce.  
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Tabulka 16 - Sociální služby, které mohou být poskytovány cílové skupině osoby s mentálním postižením, 
kombinovaným postižením a autismem (stávající a navrhovaná typologie) 

Stávající druhy sociálních služeb Navrhované druhy sociálních služeb 

§ 39 Osobní asistence

terénní služby sociální péče 
§ 40 Pečovatelská služba

§ 43 Podpora samostatného bydlení 

§ 44 Odlehčovací služby (terénní forma)

§ 44 Odlehčovací služby (ambulantní forma)
ambulantní služba sociální péče 

§ 46 Denní stacionáře

§ 47 Týdenní stacionáře

pobytové služby sociální péče § 48 Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením

§ 51 Chráněné bydlení

§ 54 Raná péče

kontaktní a aktivizační služby sociální prevence 
§ 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením

§ 67 Sociálně terapeutické dílny

§ 37 odst. 1 písm. b) Sociální poradenství  
služby odborného sociálního poradenství a 

podpory 

10.1.5 SWOT analýza dopadu nové typologie na cílovou skupinu osoby s tělesným 
postižením 

Cílová skupina je charakterizována omezeními pohybu a schopnosti sebeobsluhy vyplývající 

z tělesného postižení. Při vhodné kompenzaci technickou pomůckou a následně i sociální službou je 

možné těmto osobám zajistit nezávislý život blížící se životu zdravé populace. Zástupci této cílové 

skupiny jsou velmi aktivní v prosazování svých práv a oprávněných zájmů. 

Z hlediska nové terminologie můžeme u této cílové skupiny hovořit zejména o nepříznivých 

sociálních situacích: 

a. nesaturovaná potřeba z důvodu zdravotního znevýhodnění; 

b. sociální problémy vyplývající ze sociálního vyloučení (ohrožení) v důsledku věku, zdravotního 

či mentálního postižení; 

c. sociální problémy vyplývající ze ztráty zaměstnání a dlouhodobé nezaměstnanosti; 

d. sociální problémy vyplývající z nekompetence hospodařit s finančními prostředky, nízkých 

příjmů a zadlužení. 
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Tabulka 17 - SWOT analýza dopadu nové typologie na cílovou skupinu osoby s tělesným postižením 

Silné stránky návrhu Slabé stránky návrhu 

Vyhledávání vhodné pomoci prostřednictvím 

identifikace potřeb. 

Zlepší se participace uživatele na individuálním 

plánování. 

Orientace služeb na potřeby podporuje unifikaci 

pracovních postupů (ohrožení osobní asistence). 

Příležitosti návrhu Hrozby návrhu 

Změna podpůrných informačních systémů může 

být doplněna i o bezbariérovosti všech 

ambulantních a pobytových služeb. 

Proces implementace může mít za následek 

omezení nabídky služeb, které jsou potřebné 

pro cílovou skupinu. 

Větší závislost při vyhledávání potřebné sociální 

služby z důvodu složitosti nového systému.  

Služby budou charakterizovány souborem informací vázaných na potřeby, které klient u sebe může 

snadno identifikovat. U některých uživatelů to může být významnou motivační složku k získávání 

samostatnosti (Independent Living) 

Při příležitosti zavedení nové typologie bude potřebné připravit nový vyhledávací portál 

přizpůsobený pro dané cílové skupiny, tedy i pro osoby s tělesným postižením. Důležitým rozšířením 

by zde mohlo být i sdružení informací o bezbariérovosti každé služby. (I vozíčkář může potřebovat 

služby manželské a rodinné poradny.)  

Aplikace nové typologie nemusí být srozumitelná pro laickou i odbornou veřejnost a v důsledku toho 

dojde k ztížení dostupnosti potřebných služeb pro cílovou skupinu osob s tělesným postižením. Může 

dojít k nárůstu závislosti na pomoci druhé osoby a omezení samostatného života. 

Seznam vybraných služeb, které mohou poskytovat své služby dané cílové skupině, se nachází 

v následující tabulce.  
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Tabulka 18 - Sociální služby, které mohou být poskytovány cílové skupině osoby s tělesným postižením 

Stávající druhy sociálních služeb Navrhované druhy sociálních služeb 

§ 39 Osobní asistence

terénní služby sociální péče 
§ 40 Pečovatelská služba

§ 41 Tísňová péče 

§ 43 Podpora samostatného bydlení 

§ 44 Odlehčovací služby (terénní forma)

§ 44 Odlehčovací služby (ambulantní forma)
ambulantní služba sociální péče 

§ 46 Denní stacionáře

§ 47 Týdenní stacionáře

pobytové služby sociální péče § 48 Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením

§ 51 Chráněné bydlení

§ 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením

kontaktní a aktivizační služby sociální prevence 
§ 67 Sociálně terapeutické dílny

§ 70 Sociální rehabilitace

§ 37 odst. 1 písm. b) Sociální poradenství  
služby odborného sociálního poradenství a 

podpory 

10.1.6 SWOT analýza dopadu nové typologie na cílovou skupinu osoby se smyslovým 
postižením 

Cílová skupina je charakterizována ztrátou (částečnou nebo úplnou) zraku nebo sluchu nebo 

kombinací obojího. Z hlediska potřeb se ovšem jedná o dvě odlišné skupiny. I zde platí, že při 

vhodné kompenzaci technickou pomůckou a následně sociální službou, je možné těmto osobám 

zajistit nezávislý život blížící se životu zdravé populace. Zástupci této cílové skupiny jsou velmi 

aktivní v prosazování svých práv a oprávněných zájmů.  

Z hlediska nové terminologie můžeme u této cílové skupiny hovořit zejména o nepříznivých 

sociálních situacích:   

a. nesaturovaná potřeba z důvodu smyslového znevýhodnění; 

b. sociální problémy vyplývající ze sociálního vyloučení (ohrožení) v důsledku věku, zdravotního 

či mentálního postižení. 
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Tabulka 19 - SWOT analýza dopadu nové typologie na cílovou skupinu osoby se smyslovým postižením 

Silné stránky návrhu Slabé stránky návrhu 

Srozumitelnost principu popisu nabídky služeb 

prostřednictvím uspokojování potřeb. 

Návrh posiluje tlumočnické služby  - detailněji 

rozpracovává metody pro tlumočení neslyšícím 

oproti současnosti. 

Méně přehledný systém služeb pro neslyšící 

osoby – tlumočnické služby nyní zahrnuté 

v poradenství. 

Příležitosti návrhu Hrozby návrhu 

Změna může podpořit rozšíření alternativních 

metod komunikace s uživateli. 

Nebezpečí vzniku komunikační bariéry při 

hledání potřebné pomoci a podpory v systému 

sociálních služeb – snížení samostatnosti.  

Služby budou charakterizovány souborem informací vázaných na potřeby, které klient u sebe může 

snadno identifikovat. U některých uživatelů to může být významnou motivační složku a posílí to 

nezávislost jejich života.  

Navrhovaný systém je složitý a jeho komunikace k této cílové skupině bude obtížná a náročná. 

Problémem bude zvolení odpovídající metody komunikace jak s osobami se sluchovým postižením 

(tlumočení, simultánní přepisy jednání a podobně), tak směrem k osobám s postižením zraku 

(uzpůsobení webového rozhraní pro užívání nevidomými).    

Aplikace nové typologie nemusí být srozumitelná ani pro odbornou veřejnost a v důsledku toho 

dojde k ztížení dostupnosti sociálních služeb při zprostředkování pomoci pro cílovou skupinu osob se 

smyslovým postižením. Může dojít k nárůstu závislosti na pomoci druhé osoby a omezení 

samostatného života. 

Seznam vybraných služeb, které mohou poskytovat své služby dané cílové skupině, se nachází 

v následující tabulce.  
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Tabulka 20 - Sociální služby, které mohou být poskytovány cílové skupině osoby se smyslovým postižením 

Stávající druhy sociálních služeb Navrhované druhy sociálních služeb 

§ 39 Osobní asistence
terénní služby sociální péče § 42 Průvodcovské a předčitatelské služby 

(terénní forma)

§ 42 Průvodcovské a předčitatelské služby 
(ambulantní forma) 

ambulantní služba sociální péče 
§ 44 Odlehčovací služby (ambulantní forma)

§ 46 Denní stacionáře

§ 47 Týdenní stacionáře

pobytové služby sociální péče 

§ 48 Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením

§ 49 Domovy pro seniory

§ 50 Domovy se zvláštním režimem

§ 51 Chráněné bydlení

§ 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením kontaktní a aktivizační služby sociální prevence 

§ 70 Sociální rehabilitace

§ 37 odst. 1 písm. b) Sociální poradenství   služby odborného sociálního poradenství a 

podpory § 56 Tlumočnické služby 

10.1.7 SWOT analýza dopadu nové typologie na cílovou skupinu společensky 
nepřizpůsobeni 

Cílová skupina je charakterizována problémy vyplývajícími z rizikového způsobu života. Tyto osoby 

nerespektují nebo nejsou schopny respektovat společenská a morální pravidla občanského soužití. 

Z hlediska nové terminologie můžeme u této cílové skupiny hovořit zejména o nepříznivých 

sociálních situacích:   

a. sociální problémy vyplývající z péče o osobu závislou; 

b. krizová situace v oblasti materiální, vztahové, intrapsychické, funkcionální, rolové a systémové; 

c. riziko ztráty bydlení, ztráta či absence bydlení; 

d. sociální vyloučení (ohrožení) v důsledku příslušnosti k národnostní menšině nebo lokální 

komunitě; 

e. sociální problémy vyplývající z rizikového způsobu života; 

f. oběť trestného činu, oběť domácího násilí; 

g. sociální problémy vyplývající ze ztráty zaměstnání a dlouhodobé nezaměstnanosti; 

h. sociální problémy vyplývající z nekompetence hospodařit s finančními prostředky, nízkých 

příjmů a zadlužení; 

i. výchovné problémy dětí; 

j. vztahové problémy v rodině; 

k. sociální problémy vyplývající ze sociálního vyloučení (ohrožení) v důsledku věku, zdravotního či 

mentálního postižení; 

l. sociální problémy vyplývající z péče o osobu závislou. 
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Tabulka 21 - SWOT analýza dopadu nové typologie na cílovou skupinu společensky nepřizpůsobeni 

Silné stránky návrhu Slabé stránky návrhu 

Nabídka konkrétní služby bude vázána na 

konkrétní potřeby. 

Změna vyžaduje pečlivé vymezení nabídky ve 

vazbě na potřeby a při nedostatečném vymezení 

bude systém nepřehledný. 

Cílová skupina je reprezentována širokou škálou 

potřeb, vyplývajících z různých životních situací 

– nastavení nového systému na tuto úroveň 

rozlišení bude velmi obtížné.  

Příležitosti návrhu Hrozby návrhu 

Další rozpracování systému na identifikaci 

potřeb cílové skupiny může zvýraznit potřebu 

nových služeb. 

Obava z omezení některých stávajících služeb 

v důsledku nepochopení nového systému druhů 

služeb ze strany zadavatelů. 

Poskytování sociálních služeb uživatelům této cílové skupiny vychází spíše ze společenské zakázky 

než ze zájmu uživatelů. Poskytování je často založeno na permanentní motivaci uživatelů pro 

využívání daných služeb. Hlavní zátěž při změně systému druhů služeb bude spočívat na 

pracovnících sociálních služeb a na sociálních pracovnících obcí. Dopad na tuto cílovou skupinu tedy 

bude záviset na schopnosti odborné veřejnosti implementovat systém do praxe a používat ho. Bude 

také záležet na přijetí nového systému ze strany zástupců obcí a měst a také krajů. Zejména 

v prvních letech po zavedení změny může docházet k nesprávné interpretaci identifikovaných 

potřeb a následná rozhodnutí mohou vést k zániku potřebných služeb. 

Seznam vybraných služeb, které mohou poskytovat své služby dané cílové skupině, se nachází 

v následující tabulce.  

Tabulka 22 - Sociální služby, které mohou být poskytovány cílové skupině společensky nepřizpůsobeni 

Stávající druhy sociálních služeb Navrhované druhy sociálních služeb 

§ 57 Azylové domy

kontaktní a aktivizační služby sociální prevence 

§ 59 Kontaktní centra

§ 61 Nízkoprahová denní centra

§ 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

§ 63 Noclehárny

§ 64 Služby následné péče

§ 67 Sociálně terapeutické dílny

§ 68 Terapeutické komunity

§ 69 Terénní programy

10.1.8 SWOT analýza dopadu nové typologie na cílovou skupinu etnické menšiny 

Cílová skupina je charakterizována osobami, které se odlišují od majoritní společnosti způsobem 

života, který vychází ze zvyklostí dané národnostní menšiny nebo z lokální komunity. Odlišnost 

těchto lidí bývá také často zneužívána extrémistickými skupinami při hledání viníků obecných 

problémů společnosti. To vede k prohlubování jejich původních problémů.  
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Z hlediska nové terminologie můžeme u této cílové skupiny hovořit zejména o nepříznivých 

sociálních situacích:  

a. Krizová situace v oblasti materiální, vztahové, intrapsychické, funkcionální, rolové a 

systémové 

b. Riziko ztráty bydlení, ztráta či absence bydlení 

c. Sociální vyloučení (ohrožení) v důsledku příslušnosti k národnostní menšině nebo 

lokální komunitě 

d. Oběť trestného činu, oběť domácího násilí 

e. Sociální problémy vyplývající ze ztráty zaměstnání a dlouhodobé nezaměstnanosti 

f. Sociální problémy vyplývající z nekompetence hospodařit s finančními prostředky, 

nízkých příjmů a zadlužení 

g. Sociální problémy vyplývající z imigrace 

Tabulka 23 - SWOT analýza dopadu nové typologie na cílovou skupinu etnické menšiny 

Silné stránky návrhu Slabé stránky návrhu 

Orientace na potřeby – umožní překonat 

jazykové a kulturní bariéry. 

Při dané variabilitě navrhovaného systému bude 

obtížnější využitelnost pro přímé užívání touto 

cílovou skupinou – větší zátěž pro pomáhající 

profese. 

Příležitosti návrhu Hrozby návrhu 

Identifikace potřeb je dobře realizovatelná 

v alternativních formách komunikace 

s uživatelem – přispěje k překonání jazykové 

bariéry. 

Posílí se participace uživatelů na výběru 

potřebné služby. 

Neschopnost nalézt v systému potřebnou službu 

může být způsobena nejen složitostí systému, 

ale i jazykovou a kulturní bariérou. 

Popis služby prostřednictvím popisu uspokojovaných potřeby lze provést také formou alternativní 

komunikace, která může překonat i jazykovou bariéru. Potřeby u sebe klient může snadno 

identifikovat, což může být významnou motivační složkou v procesu poskytování sociální služby.  

Při zvolení nevhodné komunikační metody směrem k této cílové skupině bude kulturní i jazyková 

bariera proces sjednávání potřebné sociální služby a její následné poskytování významně 

komplikovat.  

Při příležitosti zavedení nové typologie bude potřebné připravit nový vyhledávací portál 

přizpůsobený pro dané cílové skupiny, tedy i pro etnické menšiny. Výstup by měl být přizpůsoben 

nejen z hlediska přiměřené srozumitelnosti, ale také v různých jazykových variantách potřebných 

menšin.  

Nová typologie nebude srozumitelná ani pro odbornou veřejnost a v důsledku toho dojde k ztížení 

meziresortní a mezioborové spolupráce pomáhající cílové skupině etnické menšiny. 
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Seznam vybraných služeb, které mohou poskytovat své služby dané cílové skupině, se nachází 

v následující tabulce.  

Tabulka 24 - Sociální služby, které mohou být poskytovány cílové skupině etnické menšiny 

Stávající druhy sociálních služeb Navrhované druhy sociálních služeb 

§ 57 Azylové domy

kontaktní a aktivizační služby sociální prevence 

§ 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

§ 63 Noclehárny

§ 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny 
s dětmi

§ 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a 
osoby se zdravotním postižením

§ 69 Terénní programy

§ 37 odst. 1 písm. b) Sociální poradenství  
služby odborného sociálního poradenství a 

podpory 

 

10.2 Klíčové závěry analýzy dopadu nové typologie sociálních služeb na 
uživatele sociálních služeb 

Ze všech konzultací, které v rámci zjišťování proběhly (focus group, dotazníkové šetření) vyplývá 

přesvědčení, že zásadní úkol při implementaci nové terminologie musí sehrát odborní pracovníci 

sociálních služeb a sociální pracovníci na příslušných obcích. Z toho vyplývá i tento závěr.  

Silné stránky návrhu jsou takové, že je založen na rozlišování služeb na základě vymezení 

jednotlivých služeb nově definovanou cílovou skupinou, akceptací povinných a přihlášením se k 

povinně volitelným činnostem. Takovýto systém může velmi dobře a účinně vyhledávat potřebné 

služby pro konkrétního klienta. V systému plánování je pak možné zpracováním jednotlivých 

požadavků vyhodnotit obecné potřeby daného území, které se následně zohlední při stanovování 

podpory pro jednotlivé typy sociálních služeb. Tento systém je univerzálně vhodný pro všechny 

cílové skupiny.  

Slabou stránkou návrhu je složitost celého systému. Při potřebě zapojení všech sociálních služeb a 

krajské i obecní úrovně hrozí, že jeho implementace může být významně zdlouhavá a zmatečná. 

Zásadní roli v implementaci mají odborní pracovníci na úrovni obcí i poskytovatelů sociálních služeb, 

a ti se musí naučit v novém systému orientovat. Implementace tak musí pamatovat na dobu 

potřebnou pro přípravu těchto odborných pracovníků. Jejich úkolem pak následně bude přibližovat 

nový systém jeho uživatelům. Je zcela jasné, že po určitou dobu se zejména v neformální 

komunikaci bude nadále používat stávající (domov pro seniory) i původní terminologie (domov 

důchodců). Někteří poskytovatelé si pomohou místními nebo jinak ustálenými názvy daných 

sociálních služeb (domov u Břiličky). I přes tuto adaptabilitu však může v konečném důsledku dojít k 

významnému přetížení pracovníků na všech úrovních a následnému selhávání systému.  

Součástí implementačního plánu musí být plán propagace nového systému směrem k uživatelům i 

zájemcům o službu. Lze doporučit jej připravit ve spolupráci se zástupci cílových skupin.    
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11 Sumarizace rizik případného zavádění nové typologie do praxe a 

návrhy na zlepšení uvažované podoby nové typologie 

Následující kapitola shrnuje dopad navrhované typologie sociálních služeb na jednotlivé aspekty, 

které se s poskytováním sociálních služeb úzce pojí. Jedná se o analýzu dopadů na následující 

oblasti: 

 registrace; 

 plánování dostupnosti; 

 výkaznictví; 

 financování; 

 kontrola a inspekce; 

 kvalita. 

11.1 Identifikace ostatních rizik implementace nové typologie sociálních služeb 
z pohledu fungování systému sociálních služeb 

Předložený návrh je pouze ideovým záměrem, a jako takový logicky neobsahuje rozpracování 

věcných a ekonomických variant dopadů do celého systému sociálních služeb.  V následujících SWOT 

analýzách jsou identifikována případná úskalí, která ovšem mohou, nebo nemusí v procesu přípravy 

věcného záměru, samotného návrhu zákona nebo následné implementace nastat. Každá z 

následujících oblastí bude muset být předkladatelem podrobně rozpracována v důvodové zprávě a 

RIA k příslušnému legislativnímu návrhu. Tyto analýzy již budou pracovat s konkrétními variantami 

věcného řešení.     

11.1.1 SWOT analýza registrace  

Proces registrace je základním kamenem systému sociálních služeb. Sociální služby není možné 

poskytovat bez registrace (s výjimkou služeb poskytovaných na základě § 52 zákona č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách – poskytování sociálních služeb v zdravotnických zařízeních lůžkové péče). 

Registrace je vydávána právnické či fyzické osobě na základě žádosti. V rozhodnutí o registraci 

může být registrována jedna nebo více sociálních služeb a jejich zařízení. Označení druhu sociální 

služby je jedním ze základních prvků systému registrace sociálních služeb. Dalšími prvky 

identifikující danou službu jsou zejména kapacita služby, vymezení cílové skupiny, časový rámec 

poskytování sociální služby, personální zajištění a popis způsobu poskytování sociální služby.  

Deklarované skutečnosti slouží jednak pro rozhodování o udělení registrace a jsou rovněž závazné 

pro poskytovatele po celou dobu platnosti registrace. 
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Tabulka 25 - SWOT analýza dopadu nové typologie na registraci sociálních služeb 

Silné stránky návrhu Slabé stránky návrhu 

Zjednodušení administrace některých registrací 

sloučením stávajících služeb. 

Odpadnutí nutnosti doregistrovávat nové typy 

sociálních služeb v případě rozšíření činnosti 

poskytovatele. 

Návrh věcně nerozpracovává vazbu kapacity a 

cílové skupiny v rámci jedné služby.  

Návrh věcně nerozpracovává vazbu zvolených 

základních a povinně volitelných činností na 

ostatní prvky registrace. 

Návrh neobsahuje řešení převodu stávajících 

poskytovatelů do nového systému. 

Příležitosti návrhu Hrozby návrhu 

Zvýšení intenzity spolupráce registračních 

orgánů a poskytovatelů sociálních služeb. 

Unifikace procesu registrace na úrovni 

jednotlivých krajů ČR. 

Zvýšení administrativní zátěže, zejména v době 

implementace nové typologie.  

Bude nutné revidovat současné přístupy 

k posuzování naplnění dikce zákona pro 

registrační proces a následnou kontrolu a to na 

úrovni každého registračního orgánu. 

Změny se nepodaří synergicky začlenit 

do procesu budování nových IT systémů MPSV. 

Hrozba rezistence ze strany krajů v případě 

přechodu na odlišný proces registrace. 

Zjednodušení administrace některých registrací sloučením stávajících služeb. Pozitivní efekt 

nastane zejména u pobytových služeb sociální péče, u kterých dojde v daném zařízení k soustředění 

několika stávajících služeb do jedné. V rámci procesu registrace budou reformulovány zejména 

popis realizace služby, vymezení cílové skupiny a kapacita služby. Dříve uměle dělené personální 

popisy a materiálně technické zabezpečení bude opět vedeno v rámci jednoho pracoviště - zařízení. 

Z hlediska registrace bude snáze posouzen celý komplex dané služby a bude také možné provádět 

účinněji kontrolní činnost registrujících orgánů.    

Návrh věcně nerozpracovává vazbu základních a zvolených povinně volitelných činností na 

ostatní prvky registrace. Stanovení základních činností je součástí dnešního stavu, doplnění těchto 

základních činností o činnosti povinně volitelné je nové. Návrh ovšem proces výběru těchto povinně 

volitelných činností jen naznačuje a není zřejmé, zda bude vázán na jednu cílovou skupinu a jak se 

bude postupovat při více cílových skupinách v rámci jednoho zařízení/služby. Návrh také věcně 

nerozpracovává vazbu kapacity a cílové skupiny v rámci jedné služby. Otázkou je, jak budou 

vázány kapacity pro jednotlivé cílové skupiny se stejnou potřebou. Příkladem může být široké 

vymezení pobytové služby sociální péče pro seniory se smyslovým postižením, s demencí, s tělesným 

postižením. Může se stát, že jedna cílová skupina postupně zaplní celou kapacitu daného zařízení. 

To se může při celkovém nedostatku volné kapacity projevit nedostatečnou dostupností služby pro 

další z uvedených cílových skupin.   
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Implementace nové typologie si vyžádá zvýšení intenzity spolupráce registračních orgánů a 

poskytovatelů sociálních služeb.  Příležitostí je zejména nově nastavovaná deklarace nabídky 

(vymezení cílů a způsobu poskytování) dané služby v kontextu vytváření sítí sociálních služeb na 

úrovni krajů. Tato spolupráce se může (musí) pozitivně projevit do procesu plánování a řešení 

dostupnosti sociálních služeb na území kraje.  

Zvýší se administrativní zátěž, zejména v době implementace nové typologie. Důvodem této 

obavy je zejména stav, kdy chybí navržení procesu přeregistrování stávajících typů sociálních 

služeb. Při implementaci nové typologie se budou muset stávající poskytovatelé rozhodnout, zda si 

zachovají stávající počet registrovaných služeb nebo jejich počet budou redukovat. Někteří budou 

pravděpodobně nuceni pro zachování stávající nabídky (rozsahu služeb) registrovat nové služby.  

Způsob procesu těchto registračních změn by měl být zpracován tak, aby minimalizoval zvýšenou 

administrativní zátěž vycházející z implementace nových druhů sociálních služeb. Zcela eliminovat 

se ji ovšem s vysokou mírou pravděpodobnosti nepodaří. U všech služeb bude nutné nově definovat 

okruh osob pro danou službu a nově vytvořit popis realizace služeb.  

Bude nutné revidovat přístupy k posuzování naplnění dikce zákona v oblasti popisu realizace 

služby, vymezení kapacit, cílové skupiny, personálního zabezpečení a další posuzované skutečnosti 

pro registrační proces a následnou kontrolu a to na úrovni každého registračního orgánu. Současná 

praxe správních orgánů vychází z tradičního vnímání druhů služeb ve smyslu zákona o sociálních 

službách. Vymezení činností (základní/povinně volitelné) nebo deklarování potřeb, které daná 

služba bude pomáhat uspokojovat, přináší nové pohledy na sociální služby a musí se odrazit zejména 

u nově vznikajících služeb v rozhodovacím procesu registrace. Týká se to zejména správního 

rozhodování, zda je daný projekt (žádost) skutečně schopen sociální službu poskytnout či nikoliv. 

Tato stěžejní otázka existuje již ve stávajícím systému. Ukazuje se totiž, že stávající systém není 

schopen účinně vytřídit neživotaschopné služby již ve fázi registrace, tedy před započetím práce 

s uživatelem.  

Změny se nepodaří synergicky začlenit do procesu budování nových IT systémů MPSV. MPSV 

v současné době vybírá dodavatele na IT systém pro podporu agend v gesci ministerstva. Tento 

proces by měl nahradit stávající systémy. Identifikovaná hrozba vychází ze zkušeností, že v rámci 

zakázky vytváří dodavatel s vědomím možného zdržení legislativního procesu IT systém podle 

platných právních předpisů a zároveň pracuje na variantách nového systému podle vývoje 

legislativního procesu. Proces komunikace mezi zadavatelem (odbor IT), dodavatelem a garantem 

(věcný odbor) je v těchto případech velmi náročný a vyžaduje intenzivní komunikaci, zejména 

v rámci MPSV. V případě, že by se nepodařilo dosáhnout potřebné synergie, bude část práce 

dodavatele ve chvíli dokončení již nepoužitelná. I když se toto nebezpečí nedá při současném 

legislativním procesu eliminovat, je možné jej alespoň významně oslabit.  

11.1.2 SWOT analýza plánování s dostupnosti 

Plánování sociálních služeb má za úkol identifikovat potřeby obyvatelstva v daném území a na 

uspokojování těchto potřeb vytvořit síť sociálních služeb. Změny, které v této oblasti právě 

probíhají (v souvislosti se změnou financování sociálních služeb) tuto ideu systému plánování dále 

posilují. Také navrhované změny druhů služeb ve svém konceptu mohou významně posílit snahu o co 

nejvěrnější popsání potřeb obyvatel a optimální (věcně i finančně) nastavení sítě sociálních služeb 

na příslušném území.  
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Tabulka 26 - SWOT analýza dopadu nové typologie na plánování a dostupnost sociálních služeb 

Silné stránky návrhu Slabé stránky návrhu 

Při fungujícím systému bude umožněn 

podrobnější popis potřeb pro dané území a 

následně sestaven i lépe odpovídající plán 

služeb. 

Zjednodušení procesu plánování na úrovni 

krajů ČR. 

Návrh věcně nerozpracovává vazbu kapacity a 

cílové skupiny v rámci jedné služby. 

Návrh věcně nerozpracovává vazbu zvolených 

základních a povinně volitelných činností na 

kapacitu.   

V případě implementace může dojít v některých 

krajích k nesouladu, resp. nutnosti aktualizace 

strategických dokumentů (Střednědobé plány 

rozvoje sociálních služeb, akční plány apod.) 

Příležitosti návrhu Hrozby návrhu 

Zvýší se srozumitelnost plánované nabídky pro 

cílovou skupinu. 

Zvýšení intenzity spolupráce veřejné správy a 

poskytovatelů sociálních služeb při průběžném 

vyhodnocování úspěšnosti střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb.  

Plánování bude složité a ještě méně bude 

odpovídat potřebám daného území.  

Při vazbě nabídky služeb na základní a povinně 

volitelné činnosti a široké vymezení cílové 

skupiny bude plánování obtížně proveditelné. 

Odmítnutí návrhu ze strany krajů, a to z důvodu 

nemožnosti plánovat dostupnost sociálních 

služeb v současném detailu.  

Návrh věcně nerozpracovává vazbu kapacity a cílové skupiny v rámci jedné služby. Jak je již 

uvedeno v rámci části věnující se registraci, existuje možnost, kdy identifikovaná potřeba u více 

cílových skupin nebude navázána na příslušnou kapacitu daných služeb a při převisu poptávky po 

určitém typu služby (způsobu poskytování) mohou být kapacity počítané pro konkrétní cílovou 

skupinu obsazeny jinou cílovou skupinou a fakticky tak dojde ke snížení dostupnosti služeb pro 

některé případné uživatele.  

Již v současném procesu plánování má být snahou týmů vytvářejících plán rozvoje sociálních služeb 

vycházet z identifikovaných potřeb. Ukazuje se, že se to daří jen obtížně a v omezené míře. 

Zavedením nového sytému s větším důrazem na potřeby uživatelů (potenciálních uživatelů) může 

dojít k situaci, kdy plánování bude složité a jeho výsledky budou ještě méně odpovídat potřebám 

obyvatel daného území. Nastavení systému bude vyžadovat velmi jasná pravidla pro propojení mezi 

uživateli, sociálními službami, obecními úřady obcí s rozšířenou působností a zadavateli na úrovni 

krajů a obcí.  Při vazbě nabídky jednotlivých služeb na variabilní vymezení činností 

(základní/povinně volitelné) a širokém vymezení cílové skupiny bude plánování obtížnější ve 

srovnání se současným stavem. 

11.1.3 SWOT analýza výkaznictví 

Systém vykazování byl zaveden za účelem shromáždění důležitých informací o systému sociálních 

služeb, které orgány na úrovni MPSV i krajů potřebují k účelnému a efektivnímu řízení celého 

systému. Význam těchto dat je závislý na validitě (správnost dat zadávaných poskytovateli), dohodě 
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nad strukturou požadovaných dat (MSPV a kraje) a na datových řadách. Ani v jedné z těchto oblastí 

systém výkaznictví, který byl spuštěn v roce 2009, nedosáhl požadovaných parametrů. Každá změna, 

včetně případného zavedení nového systému druhů služeb, dosažení požadované výpovědní úrovně 

systému oddaluje. Zásadním požadavkem je případný věcný návrh zavedení nových druhů sociálních 

služeb doplnit i o analýzu možností, jak dosud získané údaje propojit s novým systémem, aby byl 

negativní dopad co nejmenší. 

Tabulka 27 - SWOT analýza dopadu nové typologie na výkaznictví poskytování sociálních služeb 

Silné stránky návrhu Slabé stránky návrhu 

Zjednodušení administrace v oblasti vykazování 

v případě spojení služeb do logického celku. 

V případě velkých poskytovatelů dojde ke 

zjednodušení celého procesu. 

Návrh v současné podobě nerozpracovává rizika 

spojená se ztrátou kontinuity ve vykazovaných 

datech. 

Návrh nesjednocuje soubor požadovaných dat po 

poskytovatelích sociálních služeb ze strany krajů 

a MPSV (týká se i jasné definice požadovaných 

dat a indikátorů.   

Příležitosti návrhu Hrozby návrhu 

Po získání datových řad bude výsledek jejich 

zpracování více vypovídající o celkové situaci 

sledovaných pracovišť poskytovatelů sociálních 

služeb. 

Dosažení dohody nad strukturou požadovaných 

dat (MPSV a kraje). 

Navýší se administrativa pro některé 

poskytovatele. 

Změny se nepodaří synergicky začlenit do 

procesu budování nových IT systémů MPSV. 

Může dojít ke ztrátě detailu ve vykazovaných 

informacích, která bude způsobena sloučením 

některých současných služeb do jedné. 

I když návrh přináší poměrně silné stránky v očištění vykazovaných dat a zvýšení jejich 

vypovídací hodnoty, je zřejmé, že případná implementace této změny přinese ztrátu kontinuity 

v doposud získaných informacích. V rámci přípravy změny typologie lze doporučit provést změny 

struktury dat, a to v úzké spolupráci s kraji a poskytovateli sociálních služeb. Je třeba mít na 

paměti, že konečné rozhodnutí o struktuře dat, které budou nově požadovány od poskytovatelů, 

musí být učiněno přibližně dva roky před dnem, ke kterému tato data mají být vykázána. Je to 

způsobeno tím, že data jsou sledována za kalendářní rok a výkaz má být podán nejpozději k 30. 6. 

následujícího roku. Požadovaná data často zcela neodpovídají interním evidencím jednotlivých 

poskytovatelů. Proto je dobré před začátkem sledovaného období ponechat poskytovatelům alespoň 

půl roku na úpravy interních evidencí. 

11.1.4 SWOT analýza financování 

Systém financování prochází v současné době zásadní a dlouho odkládanou změnou. Z tohoto 

pohledu je velmi obtížné analyzovat dopad nové typologie na měnící se systém financování.  

Současný systém při poskytování několika sociálních služeb v rámci jednoho zařízení přináší velmi 

těžko přehledné rozpočítávání osobních a režijních nákladů na tyto služby. Rozdělením služeb 

poskytovatelé reagovali na rozsáhlou typologii sociálních služeb přijatou v rámci zákona o sociálních 
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službách. Promítnutí tohoto stavu do žádostí o státní dotaci následně přináší problémy do procesu 

hodnocení žádostí, rozhodování o výši přiznané dotace i při následné kontrole účelnosti využívání 

této dotace. Návrh nové typologie může přinést nápravu, spočívající v sjednocení služeb 

poskytovaných v rámci jednoho zařízení, kde dosud bylo nutné vést každou službu odděleně. 

Tabulka 28 - SWOT analýza dopadu nové typologie na financování sociálních služeb 

Silné stránky návrhu Slabé stránky návrhu 

Zlepšení přehlednosti současného systému 

sociálních služeb se promítne do přehlednosti 

ekonomických evidencí včetně agendy 

dotačních řízení. 

Pravděpodobně dojde ke zjednodušení 

v případě vyplácení vyrovnávací platby ze 

strany krajů. 

Návrh neřeší problematiku úhrad. 

Návrh neřeší stanovení nákladovosti na lůžko a 

pracovníka.  

Návrh je připravován v době, kdy dochází 

k významným změnám v oblasti financování 

(není řešeno komplexně).  

Příležitosti návrhu Hrozby návrhu 

Přehlednější účetní evidence - zejména u 

pobytových služeb sociální péče se může zvýšit 

efektivita vynaložených prostředků z veřejných 

rozpočtů. 

Nový systém může být zejména ze začátku hůře 

pochopitelný pro zadavatele. 

Návrh může přinést problémy v podobě 

obtížného nastavení nákladovosti v případě 

lůžek a pracovníků, které jsou v současné 

typologii významně odlišné. 

Rezistence implementace návrhu ze strany 

krajů, které se v současné době intenzivně 

připravují na přechod financování (na systém 

vyrovnávací platby). 

Předložený návrh má z hlediska financování několik slabých stránek. První je skutečnost, že návrh 

neřeší problematiku úhrad, a to včetně rozhodnutí, jak bude zabezpečeno poskytování vybrané 

služby (asi terénní služba sociální péče) bez úhrad pro vybrané skupiny obyvatel (např. účastníci 

odboje).  

Nový systém může být, zejména ze začátku, hůře pochopitelný pro zadavatele. Výsledkem pak bude 

špatná identifikace potřeb v daném území a následně poptávka po potřebných sociálních službách. 

Tento problém úzce souvisí s problematikou plánování a dostupnosti. 

Nejproblematičtější se z pohledu financování sociálních služeb jeví navrhovaná typologie v oblasti 

stanovení obvyklých nákladů poskytovatele na jednoho pracovníka a jedno lůžko. Tyto údaje 

významným způsobem vstupují do systému financování sociálních služeb v rámci režimu vyrovnávací 

platby. V současné době lze pozorovat významné rozdíly ve stanovených obvyklých nákladech. 

Pokud by došlo k implementaci navrhované typologie (a tato problematika by nebyla současně 

intenzivně řešena), hrozí, že někteří ze současných poskytovatelů bude výrazně „přefinancováno“ a 

někteří naopak výrazně „podfinancovaní“. 
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11.1.5 SWOT analýza kontroly a inspekce 

V rámci systému sociálních služeb jsou kontroly a inspekce vykonávány v oblasti registrace, 

financování a kvality sociálních služeb. Pozitivní dopad na systém kontroly bude zejména u 

poskytovatelů, kteří v současnosti mají několik služeb a kontroly přichází do zařízení vždy 

kontrolovat jen jednu z nich. Spojením do jedné služby se násobně sníží četnost kontrol u 

poskytovatelů. Ze strany kontrolních orgánů to umožní efektivnější kontrolu zařízení bez nutnosti 

oddělovat kontroly mezi stávající služby. Toto se týká kontrol kvality, registrace i finanční kontroly.  

Tabulka 29 - SWOT analýza dopadu nové typologie na kontrolu a inspekci sociálních služeb 

Silné stránky návrhu Slabé stránky návrhu 

Sloučené služby v rámci jednoho zařízení 

(jedna služba) budou kontrolovány jako jeden 

celek – úspora na straně kontrolního orgánu i 

kontrolované osoby. 

Návrh dosud neobsahuje věcné řešení vazby na 

systém kontrol a inspekce kvality. 

Návrh neřeší provazbu kontroly a inspekce 

s možným zavedením materiálně-technických a 

personálních standardů. 

Příležitosti návrhu Hrozby návrhu 

Zvýší se rychlost (efektivita) inspekční činnosti 

MPSV. 

V případě redukce (sloučení služeb) a 

zpřehlednění poskytování dojde k zjednodušení 

kontrolní a inspekční činnosti. 

Zhorší se stávající úroveň vnímání kontrolní 

činnosti v populaci poskytovatelů sociálních 

služeb. 

Implementace bude vyžadovat intenzivní 

metodické a koncepční vedení v oblasti všech 

kontrolních činností v systému sociálních služeb. 

V rámci implementace bude nutné edukovat zaměstnance kontrolních orgánů o dopadu provedených 

změn do systému sociálních služeb. Pokud kontrolní činnost vykonává orgán, který zároveň provádí 

kontrolovanou agendu (např. registrace), bude potřeba edukace malá. Pokud je předmětem činnosti 

orgánu pouze kontrola (inspekce kvality sociálních služeb), bude potřeba edukace významná. 

V případě, že nebudou kontrolní orgány dostatečně připraveny a to zejména na metodické úrovni, 

bude kontrolní činnost významně ztížena a následně dojde k snížení pozitivního efektu na 

kontrolované služby (zhorší se vnímání pozitivní role kontrolní činnosti).  

11.1.6 SWOT analýza kvality 

Systém kvality v sociálních službách vychází zejména ze standardů kvality sociálních služeb, které 

jsou přílohou prováděcí vyhlášky k zákonu o sociálních službách. Navrhovaný systém nových druhů 

sociálních služeb a jeho orientace na identifikaci potřeb je v souladu se systémem kvality, jak je 

dnes znám. Případná implementace by některým poskytovatelům přinesla benefit v podobě 

sjednocení procesů zavádění kvality v zařízení (jedna služba v zařízení při zachování stávající 

nabídky pro uživatele). Významný dopad může návrh mít v posílení uvědomění si poslání, cílů a 

vnitřních zásad poskytování u každé jednotlivé sociální služby (standard č. 1.) a také vazba na 

individuální plánování (standard č. 5). Nejvíce práce pravděpodobně čeká poskytovatele při novém 

zpracovávání souboru informací o poskytované službě určené uživatelům. Tyto informace musí být 

sepsány tak, aby byly srozumitelné pro příslušné uživatele, a vyžadují kvalitní pochopení 

navrhovaných změn (standard č. 12).  
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Tabulka 30 - SWOT analýza dopadu nové typologie na kvalitu sociálních služeb 

Silné stránky návrhu Slabé stránky návrhu 

Sloučené služby v rámci jednoho zařízení 

(jedna služba) budou kontrolovány jako jeden 

celek – úspora na straně kontrolního orgánu i 

kontrolované osoby. 

Návrh na zavedení personálních a materiálně-

technických standardů. 

Návrh dosud neobsahuje věcné řešení vazby na 

systém kontrol a inspekce kvality. 

Systém neřeší případnou certifikaci metod práce 

v případě poskytování sociálních služeb, což lze 

považovat za krok směřující ke standardizaci 

kvality poskytovaných služeb napříč Českou 

republikou. 

Příležitosti návrhu Hrozby návrhu 

Zvýší se rychlost (efektivita) inspekční činnosti 

MPSV. 

V případě redukce (sloučení služeb) a 

zpřehlednění poskytování dojde k zjednodušení 

kontrolní a inspekční činnosti. 

Zhorší se stávající úroveň vnímání kontrolní 

činnosti v populaci poskytovatelů sociálních 

služeb. 

Implementace bude vyžadovat intenzivní 

metodické a koncepční vedení v oblasti všech 

kontrolních činností v systému sociálních služeb. 

V případě sloučení sociálních služeb do velkých 

celků může u „velkých“ poskytovatelů dojít ke 

zhoršení možností kvalitu sledovat. 

Je nepochybné, že u některých poskytovatelů dojde při zavedení nové typologie sociálních služeb 

k navýšení administrativní zátěže, a to i v části zavádění kvality. Vše záleží na konečné podobě nové 

typologie, její propracovanosti do stávajícího systému a zejména na kvalitě, která je u daného 

poskytovatele již nyní (faktická kvalita i její administrativní obraz). Negativní dopad ze 

střednědobého hlediska může mít také změna v metodách poskytování, která nastane při unifikaci 

některých služeb po změně typologie. I když žádná takováto změna není v návrhu obsažena, lze 

tendence k takové unifikaci dovodit z dosavadních zkušeností zejména s poptávkou po určitých 

službách (například stálé používání zastaralé terminologie  - domov důchodců) ze strany uživatelů, 

jejich rodin i zadavatelů (příkladem mohou být terénní služby sociální péče, které mohou postupně 

být poskytovány jen formou stávající pečovatelské služby). 
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12 Závěr 

V rámci individuálního projektu „Podpora procesů v sociálních službách“ (Reg. číslo: 

CZ.1.04/3.1.00/04.00005), jehož hlavním cílem je podpořit dostupnost sociálních služeb vůči jejich 

uživatelům, byla jako jedna z klíčových aktivit provedena analýza vlivu nové typologie sociálních 

služeb na systém fungování sociálních služeb v ČR.  

Cílem této Analýzy je identifikace rizikových a problémových oblastí procesu přechodu k nové 

typologii sociálních služeb, identifikace rizik dopadu nové typologie na poskytovatele a uživatele 

sociálních služeb, včetně posouzení možnosti dosažení výše uvedených výhod a cílů (snížení 

administrativní zátěže poskytovatelů sociálních služeb, zvýšení přehlednosti systému sociálních 

služeb, schopnost poskytovatelů sociálních služeb díky širšímu vymezení sociálních služeb pružněji 

reagovat na problémové situace objevující se v sociální oblasti atd.) v případě implementace nové 

typologie do praxe. 

Novou typologii sociálních služeb v současné době tvoří odbor sociálních služeb MPSV v rámci výše 

zmíněného individuálního projektu „Podpora procesů v sociálních službách“ a uvažuje o jeho 

eventuální budoucí implementaci do praxe. Nová typologie má nahradit stávající typologii sociálních 

služeb, jež vychází ze zákona o sociálních službách, a která čítá 32 (resp. 33) taxativně vymezených 

sociálních služeb. S každým takto úzce vymezeným druhem sociální služby se pojí určité činnosti 

(podle zákona o sociálních službách) a úkony stanovené Vyhláškou. 

Oproti současnému znění zákona o sociálních službách, resp. současné typologii sociálních služeb by 
měla navrhovaná typologie sociálních služeb naplnit následující cíle:  

 zpřehlednění a zjednodušení systému sociálních služeb; 

 zvýšení spolupráce veřejné správy a neziskového sektoru;  

 odstranění duplicit v systému zajištění sociální služeb; 

 zpřehlednění nabídky sociálních služeb pro veřejnost; 

 zvýšení prestiže „pracovat“ v sociálních službách; 

 zvýšení prestiže profese sociálního pracovníka/pracovnice. 

Analýza vlivu nové typologie sociálních služeb na systém fungování sociálních služeb v ČR si díky 

svému rozsahu, a především pak objemu prací, vyžadovala stanovení a prioritizaci jednotlivých 

kroků a fází, které Dodavatel před samotným zahájením prací (ve spolupráci se Zadavatelem) 

nadefinoval. Jedná se o následující kroky: 

 studium Zadavatelem poskytnutých materiálů; 

 dotazníkové šetření; 

o příprava obsahu dotazníku; 

o výběr respondentů; 

o příprava elektronického zajištění dotazníku; 

o odzkoušení funkčnosti technického řešení; 

o oslovení poskytovatelů; 

o správa dotazníkového šetření (hot line); 

o statistické vyhodnocení dotazníku; 

 strukturované rozhovory s poskytovateli; 

o upřesnění odpovědí s vybranými poskytovateli; 

 vyhodnocení dotazníkového šetření; 
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 realizace strukturovaných rozhovorů/workshopů s poskytovateli sociálních služeb / 

odbornou veřejností; 

o oslovení účastníků workshopů; 

o příprava workshopů; 

o realizace workshopů; 

 provedení mezinárodního benchmarkingu v oblasti typologie sociálních služeb; 

 zpracování výstupu. 

Dodavatel v rámci zpracovávání Analýzy intenzivně spolupracoval se samotnými poskytovateli 

sociálních služeb, odborníky na sociální služby a jejich financování. Vedle toho byli do tohoto 

procesu zapojeni představitelé sociálních odborů jednotlivých krajských úřadů, které hrají 

v systému poskytování sociálních služeb velmi významnou roli. Uživatelé sociálních služeb pak byli 

osloveni nepřímo, a to prostřednictvím samotných poskytovatelů.  

Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, představiteli sociálních odborů a uživateli měla 

následující podoby: 

 dotazníkové šetření mezi poskytovateli sociálních služeb; 

 dotazníkové šetření mezi představiteli sociálních odborů jednotlivých krajských úřadů; 

 workshopy s poskytovateli sociálních služeb; 

 individuální konzultace s vybranými poskytovateli sociálních služeb. 

Dotazníkové šetření určené poskytovatelům sociálních služeb bylo anonymní a probíhalo výhradně 

elektronicky. V rámci dotazníku byla využita kombinace otevřených a uzavřených otázek, které 

pomohly maximalizovat vypovídací hodnotu odpovědí pro účely Analýzy. V rámci dotazníku byly 

využity následující druhy otázek: 

 výzkumné - poskytují potřebné informace a údaje o respondentovi – poskytovateli sociálních 

služeb; 

 projekční - neklade otázku přímo respondentovi, ale ptá se respondenta na názor příjemců 

sociálních služeb, předpokládá, že do odpovědi promítne názor vlastní; 

 kontrolní - jinak formulované již jednou použité otázky, které se následně porovnávají. 

K zapojení se do dotazníkového šetření, resp. k vyplnění dotazníku bylo osloveno celkem 1 302 

poskytovatelů sociálních služeb, přičemž dotazník se jich rozhodlo vyplnit celkem 459, což činí 

35,3% poměr mezi počtem odevzdaných dotazníků a počtem oslovených respondentů. Lze tedy 

tvrdit, že změna typologie sociálních služeb vyvolala mezi poskytovateli sociálních služeb značnou 

odezvu a zájem.  

Stejným způsobem pak byli osloveni představitelé krajských úřadů, resp. představitelé sociálních 

odborů krajských úřadů. Tento dotazník však nebyl anonymní a vyplnili ho zástupci 6 ze 14 

oslovených krajských úřadů. 

V průběhu dotazníkových šetření zajišťoval Dodavatel podporu respondentům (hot line), a to ve 

dvou podobách. První měla podobu telefonické linky, pomocí které mohli respondenti vznášet 

dotazy týkající se vyplnění dotazníku. Druhá měla podobu emailové schránky, kam se mohli 

respondenti rovněž obracet. 
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V rámci realizace Analýzy byli poskytovatelé sociálních služeb vedle dotazníkového šetření 

osloveni rovněž k účasti na dvou workshopech. Obsahem těchto workshopů bylo představení 

navrhované typologie sociálních služeb a prezentace výsledků dotazníkového šetření. Po této 

prezentaci následovala řízená diskuze s poskytovateli sociálních služeb, jejímž cílem byla 

konkretizace výsledků vzešlých z dotazníkového šetření a získání nových podnětů a připomínek od 

samotných poskytovatelů. Celkem byly uspořádány dva workshopy (jeden v Olomouci a druhý 

v Praze), kterých se dohromady zúčastnili zástupci 28 poskytovatelů sociálních služeb. 

V průběhu zpracovávání Analýzy byli rovněž průběžně a dle potřeby oslovováni zástupci vybraných 

poskytovatelů sociálních služeb k individuálním konzultacím dané problematiky. Tyto konzultace 

probíhaly zejména prostřednictvím telefonických rozhovorů a pří osobních setkání realizačního týmu 

Dodavatele. 

Vedle těchto forem spolupráce docházelo rovněž k pravidelným setkáním projektového týmu, na 

kterých byl diskutován průběh a naplnění projektových prací. Dále probíhaly rovněž společné 

schůzky Dodavatele a Zadavatele, na kterých byl Zadavatel detailně informován o průběhu 

projektových prací a plánovaných činnostech při realizaci Analýzy. 

12.1 Vliv navrhované typologie sociálních služeb na poskytovatele sociálních 
služeb 

Poskytovatelé sociálních služeb jsou jednou z nejvíce exponovaných skupin, které se jakákoli změna 

v typologii (a potažmo v celé oblasti) sociálních služeb dotkne největší měrou. Tato uvažovaná 

změna by měla dopady na všechny procesy, které se s poskytováním sociálních služeb pojí. Jedná se 

zejména o: 

 registrace sociálních služeb; 

 financování sociálních služeb; 

 ekonomické výkaznictví sociálních služeb (resp. poskytovatelů); 

 prvotní evidence a vykazování provozních údajů poskytování sociálních služeb;  

 externí výkaznictví (vůči MPSSV, krajům apod.); 

 řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb. 

Registrace sociálních služeb 

Proces registrace sociálních služeb v takové podobě, jaký v současné době existuje, považují 

poskytovatelé sociálních služeb za spíše nevyhovující. Příčinou tohoto postoje je dle poskytovatelů 

sociálních služeb velká administrativní náročnost procesu registrace. Problematickou oblastí je 

rovněž nutnost doregistrovávat nové typy sociálních služeb v případech, kdy se poskytovatel 

rozhodne k rozšíření činností stávající sociální služby, které však již do této sociální služby dle 

zákona nespadají. 

Navrhovaná typologie sociálních služeb by dle mínění poskytovatelů měla výše popsané nedostatky 

zmírnit. Nicméně s návrhem nové typologie vyvstávají  z hlediska poskytovatelů otázky, na které 

tento návrh zatím neodpověděl. Jedná se primárně o systém „převodu“ současných registrovaných 

sociálních služeb na nové typy, což návrh nové typologie sociálních služeb neřeší.  

Z pohledu poskytovatelů sociálních služeb je tedy nutné přesně definovat dopady případného 

zavedení navrhované typologie sociálních služeb do praxe na registraci sociálních služeb, resp. 
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proces, jakým budou stávající sociální služby „převedeny“ na nové typy, a to zejména 

v případech, kdy má poskytovatel zaregistrovány takové služby, které budou v rámci 

navrhované typologie zastřešeny novým typem služby. 

Financování sociálních služeb  

V současné době probíhá v mnoha krajích přechod financování sociálních služeb na systém tzv. 

vyrovnávací platby, což samo o sobě vyvolává nejistotu na straně poskytovatelů sociálních služeb 

v této oblasti. Většina poskytovatelů sociálních služeb se tak domnívá, že současná typologie je 

z hlediska financování sociálních služeb nevhodná, a to zejména z toho důvodu, že je nutné získávat 

finanční prostředky (zejména pak z veřejných zdrojů) na každou ze sociálních služeb zvlášť (v 

případě těch poskytovatelů, kteří poskytují více služeb). 

Poskytovatelé sociálních služeb se však většinově nedomnívají, že navrhovaná typologie sociálních 

služeb by dokázala tento stav významně změnit. Dle poskytovatelů sociálních služeb (zejména u 

těch, kteří poskytují více služeb) by mohlo dojít ke snížení náročnosti na zajištění financování 

sociálních služeb.  

V dotazníkovém šetření poskytovatelé sociálních služeb většinově vyjadřovali názor, že změna 

typologie sociální služeb nebude znamenat významnou změnu v systému financování sociálních 

služeb.  Z workshopů s poskytovateli sociálních služeb a zejména pak z výsledků dotazníkového 

šetření zaměřeného na představitele sociálních odborů krajských úřadů vyplývá, že navrhovaná 

typologie sociálních služeb může způsobit významnou změnu ve financování sociálních služeb, a 

to zejména s ohledem na probíhající proces přechodu financování na systém vyrovnávací 

platby.  

Tento problém může být vyvolán zejména rozdílnou výší tzv. obvyklých nákladů u různých typů 

sociálních služeb (dle současné typologie), které vstupují do výpočtu vyrovnávací platby. Tato 

odlišnost by mohla v případě některých poskytovatelů způsobit ekonomické problémy. 

V případě implementace navrhované typologie sociálních služeb bude nutné věnovat této 

problematice zvýšenou pozornost.  

Prvotní evidence a vykazování provozních údajů poskytování sociálních služeb  

Vedení prvotní evidence je v současném systému pro poskytovatele ztíženo již výše zmíněnou 

duplicitou některých sociálních služeb, z čehož vyplývá, že je současná typologie v tomto směru 

nevyhovující. Opět se vedení prvotní evidence jeví jako problematické u těch poskytovatelů, kteří 

poskytují více sociálních služeb současně.  

Tak jako v případě výkaznictví ekonomických informací má navrhovaná typologie sociálních 

služeb potenciál tento proces poskytovatelům sociálních služeb ulehčit. Tento potenciál však 

opět naráží na stejné faktory, které nejsou v rámci navrhované typologie dořešeny. Dle většiny 

poskytovatelů by mělo (dle předpokladů) dojít ke zjednodušení dané problematiky.  

Ekonomické výkaznictví sociálních služeb  

V případě výkaznictví ekonomických informací se většina poskytovatelů sociálních služeb domnívá, 

že je současná typologie sociálních služeb z tohoto pohledu nevyhovující, a to zejména v případech, 

kdy poskytovatel poskytuje více sociálních služeb současně a musí vést evidenci a účtovat za každou 
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sociální službu zvlášť. Problematickým se současný přístup jeví u nákladů, které se váží v případě 

poskytovatele s více službami (tzn. především náklady „správní režie“ např. plat vedení organizace, 

náklady na energie, režijní materiál, vybrané služby apod.). 

Navrhovaná typologie sociálních služeb by podle výsledků dotazníkového šetření provedeného mezi 

poskytovateli sociálních služeb měla tento problém při nejmenším zmírnit. V rámci workshopů však 

poskytovatelé uváděli, že navrhovaná typologie významným způsobem proces ekonomického 

výkaznictví neulehčí. V případě některých poskytovatelů, kteří poskytují výhradně pobytové služby 

sociální péče, lze (za určitých podmínek) předpokládat, že by k usnadnění tohoto procesu mohlo 

dojít, a to díky seskupení současných obdobných sociálních služeb, do vyšších celků. Je však 

nesmírně důležité zohlednit nároky jednotlivých krajských úřadů a MPSV na ekonomické výkaznictví 

poskytovatelů.  

Výkaznictví ekonomických informací je úzce spjato se systémem financování. Za situace, kdy 

není zcela zřejmé, jakým způsobem bude systém financování navrhovanou typologií ovlivněn, 

nelze zcela kvalifikovaně určit, zda navrhovaná typologie přinese poskytovatelům v tomto 

směru nižší zátěž. Základním faktorem v této oblasti však zůstává, jakým způsobem budou 

současné sociální služby „převedeny“ na nové a zejména pak na nárocích krajských úřadů a 

MPSV. 

Externí výkaznictví  

Externí výkaznictví (vůči MPSV, krajům apod.) je v současné době dle poskytovatelů sociálních 

služeb náročné, a to zejména pro ty poskytovatele, kteří poskytují více sociálních služeb současně. 

S touto problematikou souvisí to, co již bylo popsáno v případě ekonomického výkaznictví a prvotní 

evidence poskytování sociálních služeb.  

I v tomto případě má navrhovaná typologie sociálních služeb potenciál tento proces 

poskytovatelům sociálních služeb ulehčit. Tento potenciál však naráží na faktory, které nejsou 

v rámci navrhované typologie dořešeny. Dle většiny poskytovatelů by mělo (dle předpokladů) 

dojít ke zjednodušení dané problematiky. Důležitým faktorem je úzká spolupráce při tvorbě a 

nastavování systému externího výkaznictví mezi MSPV a jednotlivými kraji. V opačném případě 

mohou vedle sebe existovat duplicitní systémy reportingu na straně krajů a MPSV. Tato situace 

by byla obzvláště obtížná pro ty poskytovatele, kteří poskytují sociální služby ve více krajích 

současně.  

Řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb  

Ačkoli by řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb nemělo být zasaženo změnou 

typologie sociálních služeb nikterak významným způsobem, je v rámci pracovního návrhu této 

typologie jedním z témat právě zavedení personálních a materiálně-technických standardů u 

poskytovatelů sociálních služeb.  

Většina oslovených poskytovatelů sociálních služeb si zavedení personálních a materiálně-

technických standardů přeje. Tento krok by měl ve svém konečném důsledku ke výšení a 

standardizaci poskytované péče napříč celou Českou republikou a celý systém se tak stane pro jeho 

uživatele mnohem více komfortním.  
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V případě standardů kvality je však nutno brát v úvahu jejich samotné nastavení. V tomto 

případě lze jednoznačně doporučit v první fázi zavedení minimálních standardů, které musí 

splňovat každý poskytovatel sociálních služeb (za každou z poskytovaných služeb). Tyto 

standardy musí být nastaveny tak, aby je byla schopna většina poskytovatelů splnit. Lze rovněž 

navrhnout, aby byl zaveden určitý způsob certifikace poskytovatelů sociálních služeb, zejména 

pak v oblasti metodiky práce s klientem. 

12.2 Vliv navrhované typologie na kraje ČR 

Jednotlivé kraje ČR jsou důležitými hráči v oblasti poskytování sociálních služeb v České republice. 

Jejich role se v současné době zvyšuje především díky přechodu financování sociálních služeb na 

systém vyrovnávací platby. Navrhovaná typologie se jednotlivých krajů dotkne zejména 

v následujících oblastech: 

 registrace sociálních služeb; 

 financování sociálních služeb; 

 reporting informací od poskytovatelů; 

 tvorba strategických dokumentů; 

 řízení standardů kvality krajských sítí sociálních služeb. 

Registrace sociálních služeb  

Dle zástupců sociálních odborů krajských úřadů je současná typologie z hlediska posuzování 

podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů jednoznačná a srozumitelná. Navrhovaná změna 

typologie je dle jejich názoru neprůhledná z hlediska posuzování podmínek registrace.  

Navrhovaná typologie sociálních služeb by dle zástupců sociálních odborů krajských úřadů mohla 

eliminovat současnou praxi, kdy musí poskytovatel v případě rozšíření své činnosti, která již nespadá 

do zákonného rámce již registrovaných sociálních služeb, registrovat novou sociální službu.  

Tak jako v případě dopadů na poskytovatele sociálních služeb, i zde platí, že je zapotřebí 

dopracovat, resp. objasnit proces převodu stávajících sociálních služeb na navrhované typy 

sociálních služeb. Bez tohoto dopracování navrhované typologie nelze jednoznačně určit její 

dopad na jednotlivé kraje ČR. 

Financování sociálních služeb  

Dle zástupců sociálních odborů krajských úřadů je velkým problémem především pasivita MPSV 

ohledně přechodu na systém vyrovnávací platby. Současná typologie vstupuje do systému 

vyrovnávací platby specifikami jednotlivých sociálních služeb. Zástupci krajů se v případě zavedení 

navrhované typologie do praxe obávají obtížného nastavování nákladovosti na pracovníky a lůžka. 

Z pohledu krajů by navíc zavedení navrhované typologie zhoršilo kontrolu financování a vykazování 

dat, která vstupují do plánování rozvoje oblasti sociálních služeb. 

Jak již bylo uvedeno výše, dopad navrhované typologie na systém financování sociálních služeb 

má velmi silnou vazbu na registrace sociálních služeb. Pokud nebude v návrhu nové typologie 

dořešena tato problematika, lze jen těžko predikovat dopady změny typologie na financování 

sociálních služeb. Z pohledu krajů by mohla změna typologie přinést chaos do současně 

nastavovaných systémů financování (vyrovnávací platbou) sociálních služeb. 
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Reporting informací od poskytovatelů  

Současný systém vykazování dat od poskytovatelů směrem ke krajům označují zástupci krajů za 

problematický a nevypovídající, a to primárně z individuálního přístupu jednotlivých poskytovatelů 

k výkaznictví. Problémem rovněž je, že kraje mají vlastní systémy výkaznictví s odlišnou strukturou.  

V případě zavedení navrhované typologie by došlo na straně krajů (a také MPSV) ke ztrátě kontinuity 

dat, což by mohlo způsobit problémy v případě strategického plánování sociálních služeb. Na druhé 

straně by došlo ke snížení náročnosti a práce s poskytnutými daty.  

V případě reportingu informací od poskytovatelů směrem ke krajům lze vnímat nevyužitý 

potenciál navrhované typologie, který spočívá v jasné definici termínů vykazování (kontakt, 

intervence, obložnost atd.). Se změnou typologie sociálních služeb by mělo jednoznačně přijít i 

sjednocení různých systémů vykazování, a to nejen na straně krajů, ale v koordinaci krajů a 

MPSV. Ve výsledku by se zabránilo chaotickému a mnohdy duplicitnímu vykazování stejných 

nebo obdobných informací. 

Tvorba strategických dokumentů  

Navrhovaná typologie sociálních služeb by z pohledu krajů mohla přispět ke zjednodušení tvorby 

strategických dokumentů (střednědobé plány rozvoje sociálních služeb, akční plány apod.) avšak na 

úkor jejich podrobnosti.  

V současné době nelze jednoznačně říci, jakým způsobem by případná změna typologie 

sociálních služeb ovlivnila tvorbu krajských strategických dokumentů. Problémem zavedení 

navrhované typologie mlže být fakt, že nabyde účinnosti v době platnosti již schválených 

strategických dokumentů jednotlivých krajů (zejména pak střednědobých plánů rozvoje 

sociálních služeb), což vyvolá při nejmenším nutnost jejich aktualizací. 

Řízení standardů kvality krajských sítí sociálních služe b 

V současné době je sledování kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany krajů obtížně 

sledovatelné. Kraje v současném systému garantují dostupnost sociálních služeb, ale za kvalitu 

jejich poskytování je odpovědný jiný orgán veřejné správy.  

V případě seskupení současných sociálních služeb do navrhovaných typů bude z pohledu krajů 

kvalita obtížněji sledovatelná. Pro efektivní hodnocení kvality poskytovaných sociálních služeb 

bude nutné stanovit standardy kvality, s čímž kraje jednoznačně souhlasí. 

12.3 Vliv navrhované typologie sociálních služeb na uživatele sociálních služeb 

Současná typologie, která v případě některých typů sociálních služeb nahradila dříve používané 

termíny (např. termín domov důchodců byl nahrazen domovem pro seniory), je již ve společnosti 

zažitá. Přes relativně dlouhou dobu platnosti zákona o sociálních službách včetně vymezené 

typologie jsou však některé sociální služby, jejichž náplň nedokáží uživatelé a veřejnost zcela 

spolehlivě identifikovat (jedná se např. o domovy se zvláštním režimem).  

Navrhovaná typologie sociálních služeb by mohla některé z těchto nedostatků odstranit, nicméně 

z pohledu uživatele sociální služby a potažmo celou veřejnost je klíčové, jakým způsobem, v jakém 
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rozsahu a v jaké kvalitě je daná sociální služba poskytována a ne to, jak se konkrétní služba 

jmenuje.  

Navrhovaná změna vychází ze současné nabídky sociálních služeb a v první fázi případné změny 

bude schopnost navrhnout řešení pro každou situaci obdobná současnému stavu. V procesu 

implementace pravděpodobně postupně dojde ke kvalitativnímu zlepšení ve chvíli, kdy se 

poskytovatelé naučí využívat širší vymezení registrace. Poskytovatelé poté budou mít možnost 

nabízet variabilnější řešení v rámci dané existující registrace a pružněji reagovat na nové nepříznivé 

sociální situace uživatelů. Vzhledem k tomu, že vymezení druhů služeb není jediným prvkem 

ovlivňujícím schopnost systému reagovat na nepříznivé sociální situace vyskytujících se v populaci, 

nelze předpokládat, že změna typologie přinese zásadní řešení současných nedostatků sama o sobě. 

Z pohledu uživatele sociálních služeb není typologie klíčovou záležitostí. Navrhovaná typologie 

by však mohla usnadnit orientaci uživatelů a potažmo celé veřejnosti ve struktuře sociálních 

služeb. Riziko spočívá v nastavení cílových skupin, na které se daná služba hodlá zaměřovat. 

Pro uživatele by mohlo být matoucí, kdyby měl zájem o poskytnutí sociální služby u 

poskytovatele, který se na jeho konkrétní cílovou skupinu nezaměřuje.   

Otázkou zůstává, zda se změnou typologie sociálních služeb vyvstane pro poskytovatele potřeba 

měnit či upravovat názvy svých zařízení, které mnohdy obsahují typ sociální služby, kterou 

uživatelům nabízí. Pokud by k tomu došlo, stal by se systém sociálních služeb pro uživatele 

velmi matoucí 

12.4 Vliv zavedení nové typologie dotkne rolí a kompetencí pracovních pozic v 
sociálních službách (pracovník v sociálních službách, sociální pracovník a 
ostatní) 

Z dostupných popisů případné navrhované změny typologie sociálních služeb je zřejmé, že v 

konkrétních případech dojde při změně druhů sociálních služeb k novým požadavkům na 

kompetence či role spojené s konkrétními pracovními pozicemi. Tyto dopady budou ovšem velmi 

individuální a budou vycházet ze způsobu, jak se daný poskytovatel vypořádá se změnou druhů 

služeb. Pokud se například sloučí stávající dvě či tři pracoviště do jednoho, dojde pravděpodobně k 

vytvoření nové organizační struktury včetně změn požadavků na konkrétních pracovních pozicích. 

Některé pozice pak mohou mít v nově etablované službě širší pole odpovědnosti i s nově 

definovanými rolemi.  

Zásadní je, že tyto požadavky nemusí vzniknout všude. Dokonce i při typově stejné změně u dvou 

poskytovatelů nemusí být dopad promítnutý do požadavků na změnu rolí a kompetencí u pracovních 

pozic stejný.  

Samostatnou kapitolou pak bude schopnost pracovníků, kteří jsou před organizační změnou v těchto 

pozicích, přizpůsobit se této změně a případně nové kompetence v přiměřeném čase získat. Na 

druhou stranu role a kompetence jsou rámcově dány profesní kvalifikací, která není změnou dotčena 

a každý kvalifikovaný pracovník by měl být schopen v tomto rámci rychlému přizpůsobení. 

V současné době nelze jednoznačně určit, jakým způsobem se zavedení navrhované změny 

typologie sociálních služeb rolí a kompetencí pracovních pozic v sociálních službách dotkne. 

Tento dopad bude závislý na výsledné podobě návrhu změny typologie. 
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12.5 Návrhy a doporučení pro úpravu navrhované typologie sociálních služeb 

V průběhu realizace Analýzy vykrystalizovalo mnoho návrhů a doporučení pro úpravu navrhované 

typologie sociálních služeb. Tyto návrhy a doporučení lze rozdělit na dva druhy, a to na návrhy a 

doporučení vzešlé od samotných poskytovatelů sociálních služeb včetně zainteresovaných stran a na 

návrhy a doporučení, která vzešla od členů realizačního týmu Dodavatele.  

Návrhy a doporučení vzešlé od poskytovatelů sociálních služeb a zainteresovaných 

stran a doporučení Dodavatele  

Vzhledem k výsledkům dotazníkového šetření zaměřeného na krajské úřady jednotlivých krajů lze 

doporučit, aby byl zahájen konzultační proces ze strany MPSV směrem ke krajům, a to formou 

workshopů, na kterých by byla navrhovaná typologie sociálních služeb představena a v návrhu mohla 

být promítnuta doporučení vzešlá právě z krajů, kterých se případná změna typologie významně 

dotkne.  

Poskytovatelé sociálních služeb očekávají a vítají změnu v oblasti systému sociálních služeb. To lze 

usuzovat s účasti na dotazníkovém šetření a na pozitivním hodnocení navrhované typologie 

sociálních služeb, včetně doporučení jejího uvedení do praxe.  

Na následných workshopech a v průběhu dotazníkového šetření zaměřeného na zástupce sociálních 

odborů jednotlivých krajských úřadů se však ukázalo, že není dořešen vliv navrhované typologie na 

výše vyjmenované oblasti a navrhovaná typologie vyvolávala (především u poskytovatelů sociálních 

služeb) spíše další otázky. Návrh změny typologie sociálních služeb v současné podobě nedokáže 

úspěšně odpovědět na otázky, které u poskytovatelů a veřejnosti tento návrh vyvolává. 

Identifikovaná rizika změny typologie sociálních služeb vychází zejména ze skutečnosti, že každá 

změna takovéhoto rozsahu přináší zhoršenou orientaci v systému. Tím se dočasně může snížit 

dostupnost potřebných služeb. Toto riziko je zásadní a jeho eliminace je možná rozsáhnou 

celostátní informační kampaní zaměřenou na veřejnost obecně, na skupiny obyvatel, ze kterých se 

rekrutují případní uživatelé, na poskytovatele a jejich pracovníky. Poslední vyjmenovaná skupina 

musí být také připravována v rámci plošného zaškolení v orientaci v systému. Součástí této kampaně 

musí být také uzpůsobená komunikace s ohledem na zdravotní postižení uživatelů.  

S ohledem na výsledky Analýzy lze doporučit provedení změny typologie sociálních služeb v 

České republice. Nelze však doporučit tuto změnu provést bez dopracování, resp. popsání toho, 

jakým způsobem se tato změna dotkne výše zmíněných procesů, které jsou s poskytováním 

sociálních služeb úzce spojeny.  

Dodavatel nedoporučuje provedení změny typologie sociálních služeb v podobě současného 

návrhu. Lze doporučit (za výše zmíněné podmínky dořešení dopadů navrhované typologie na 

výše popsané procesy) provedení změny typologie sociálních služeb provést v etapách a ne 

zcela.  
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Dodavatel doporučuje pro eliminaci identifikovaných rizik změny typologie sociálních služeb 

provést následující kroky: 

1. Změnu sloučení stávajících druhů služeb provést u domovů pro seniory, domovů se 

zvláštním režimem a domovů pro osoby se zdravotním postižením. 

2. Možné je také sloučit krizové služby (krizovou pomoc, telefonickou krizovou pomoc a 

intervenční centra). Tuto změnu doporučuje Dodavatel provést na stávajícím výčtu 

základních činností pouze s případnými nutnými úpravami.  

3. Odlehčovací službu jako takovou změnit v základní činnost příslušných služeb sociální 

péče (pobytové, terénní i ambulantní).  

4. Mimo legislativní proces Dodavatel doporučuje připravit systém životních situací a 

volitelných úkonů a přiřadit jej k upraveným druhům služeb pouze metodicky.  

Cílem tohoto přibližně tříletého procesu by bylo otestování a příprava odborné i laické 

veřejnosti na nový pohled na sociální služby. Legislativní zakotvení tohoto systému pak může 

následovat (předpoklad po roce 2019). 
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13 Přílohy 

Příloha č. 1 – Dotazník určený poskytovatelům sociálních služeb  

Část A / Strana 1 

1. Kolik má v současné době vaše organizace zaměstnanců – přepočtených na plné pracovní úvazky 

(zaměstnanci se rozumí pracovníci s uzavřenou pracovní smlouvou, pracovníci s uzavřenou dohodou 

o provedení práce a pracovníci s uzavřenou dohodou o pracovní činnosti)? * 

a) do 10  

b) 11 až 25 

c) 26 až 60 

d) 61 až 100 

e) 101 a více  

2. Kolik má v současné době vaše organizace klientů (vyplňuje pouze organizace, kde jsou uzavírány 

smlouvy o poskytnutí sociální služby s klienty)? 

a) do 20 

b) 21 až 50 

c) 51 až 70 

d) 71 až 100 

e) 101 a více 

3. Jak velký podíl mají klienti se III. a IV. stupněm závislosti na cizí osobě na celkovém počtu vašich 

klientů (vyplňují pouze organizace poskytující pobytové služby sociální péče)? 

a) do 10 % 

b) 11 až 25 % 

c) 26 až 50 % 

d) 51 až 75 % 

e) 76 % a více 

4. Většina vašich klientů spadá do některé z následujících věkových kategorií. * 

a) děti, dospívající a mladí dospělí do 26 let 

b) dospělí 

c) senioři 

5. V jakých krajích ČR vaše organizace působí (vyberte z následujících možností)? * 

a) Karlovarský kraj 

b) Ústecký kraj 

c) Kraj Vysočina 

d) Středočeský kraj 

e) Plzeňský kraj 

f) Jihočeský kraj 

g) Liberecký kraj 
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h) Jihomoravský kraj 

i) Olomoucký kraj 

j) Zlínský kraj 

k) Královéhradecký kraj 

l) Pardubický kraj 

m) Moravskoslezský kraj 

n) Hlavní město Praha 

6. Uveďte počty registrovaných zařízení sociálních služeb vaší organizace (doplňte počet u 

jednotlivých druhů služeb)? * 

a) azylové domy 

b) denní stacionáře 

c) domovy pro seniory 

d) domy na půl cesty 

e) intervenční centra 

f) krizová pomoc 

g) nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

h) odborné sociální poradenství 

i) osobní asistence 

j) podpora samostatného bydlení 

k) raná péče 

l) sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

m) sociálně terapeutické dílny 

n) telefonická krizová pomoc 

o) terénní programy 

p) tlumočnické služby 

q) centra denních služeb 

r) domovy pro osoby se zdravotním postižením 

s) domovy se zvláštním režimem 

t) chráněné bydlení 

u) kontaktní centra 

v) nízkoprahová denní centra 

w) noclehárny 

x) odlehčovací služby 

y) pečovatelská služba 

z) průvodcovské a předčitatelské služby 

aa) služby následné péče 

bb) sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

cc) sociální rehabilitace 

dd) terapeutické komunity 

ee) tísňová péče 

ff) týdenní stacionáře 
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Část B / Strana 2 

1. Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska orientace klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy stávající typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky stávající typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  

2. Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska orientace 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy stávající typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky stávající typologie (vyplnění není povinné).  

........................................................................................................ ................... 
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3. Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na 

vedení prvotní evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních 

službách (včetně náročnosti na nastavení a správu potřebných softwarových aplikací) organizacemi 

poskytujících sociální služby? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy stávající typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky stávající typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  

4. Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na 

pořízení a evidenci ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování 

k jednotlivým sociálním službám) ze strany organizací poskytujících sociální služby? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy stávající typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky stávající typologie (vyplnění není povinné).  

......................................................................................................... .................. 
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5. Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na 

externí výkaznictví a statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů 

veřejné moci? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy stávající typologie (vyplnění není povinné).  

........................................................................................................................... 

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky stávající typologie (vyplnění není povinné).  

........................................................................................................................... 

6. Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti 

registrace sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy stávající typologie (vyplnění není povinné).  

........................................................................................................................... 

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky stávající typologie (vyplnění není povinné).  

........................................................................................................................... 

7. Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na 

zajištění financování poskytování sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální 

služby? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 
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V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy stávající typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky stávající typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  

8. Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany 

organizací poskytujících sociální služby? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy stávající typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky stávající typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  
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Část C / Strana 3 

1. Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů (zájemců o 

službu) ve struktuře sociálních služeb? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy nové typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky nové typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  

2. Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci veřejnosti (dodavatelé, 

města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy nové typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky nové typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  
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3. Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob vedení prvotní 

evidence a vykazování provozních údajů a informací o poskytovaných sociálních službách (včetně 

náročnosti na nastavení a správu potřebných softwarových aplikací) organizacemi poskytujících 

sociální služby? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy nové typologie (vyplnění není povinné).  

................................................................................................... ........................ 

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky nové typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  

4. Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší způsob pořízení a evidence 

ekonomických informací (přiřazování nákladů, výnosů a zdrojů financování k jednotlivým sociálním 

službám) ze strany organizací poskytujících sociální služby? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy nové typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky nové typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  
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5. Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na externí výkaznictví a 

statistiku ze strany organizací poskytujících sociální služby pro účely orgánů veřejné moci? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy nové typologie (vyplnění není povinné).  

................................................................................................................ ........... 

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky nové typologie (vyplnění není povinné).  

........................................................................................................................... 

6. Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních 

služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy nové typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky nové typologie (vyplnění není povinné).  

.......................................................................................................................... . 
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7. Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na zajištění financování 

poskytování sociálních služeb ze strany organizací poskytujících sociální služby? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy nové typologie (vyplnění není povinné).  

................................................................................................................ ........... 

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky nové typologie (vyplnění není povinné).  

........................................................................................................................... 

8. Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb sníží náročnost na nastavení a správu 

systému řízení standardů kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany organizací poskytujících 

sociální služby? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy nové typologie (vyplnění není povinné).  

........................................................................................................................... 

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky nové typologie (vyplnění není povinné).  

........................................................................................................................... 
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Část D / Strana 4 

1. Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

2. Navrhněte z pohledu vaší organizace případná doporučení k návrhu nové typologie sociálních 

služeb. 

...........................................................................................................................  

3. Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden 

materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

4. Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden 

personální standard pro všechny druhy sociálních služeb? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

5. Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit základní 

činností při poskytování sociální služby? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 
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6. Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb považujete za 

nejvhodnější? * 

a) vytvoření nového typu sociální služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby 

se sluchovým postižením a hluchoslepé 

b) zahrnutí tlumočnických služeb do nového typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální 

prevence 

c) nedokáži posoudit  

7. S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, doporučujete tuto 

změnu provést? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

8. V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku by měla dle 

vašeho názoru nabýt účinnosti? * 

a) 2016 

b) 2017 

c) 2018 

d) 2019 

e) 2020 a později 

9. Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být stanovena lhůta pro 

změnu již existujících služeb? * 

a) 2016 

b) 2017 

c) 2018 

d) 2019 

e) 2020 a později 
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Příloha č. 2 – Dotazník určený zástupcům sociálních odborů krajských úřadů  

Část A / Strana 1 

1. Za jaký kraj ČR tento dotazník vyplňujete? * 

a) Karlovarský kraj 

b) Ústecký kraj 

c) Kraj Vysočina 

d) Středočeský kraj 

e) Plzeňský kraj 

f) Jihočeský kraj 

g) Liberecký kraj 

h) Jihomoravský kraj 

i) Olomoucký kraj 

j) Zlínský kraj 

k) Královéhradecký kraj 

l) Pardubický kraj 

m) Moravskoslezský kraj 

n) Hlavní město Praha 

2. Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska orientace klientů 

(zájemců o službu) ve struktuře sociálních služeb? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy stávající typologie (vyplnění není povinné).  

........................................................................................................... ................ 

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky stávající typologie (vyplnění není povinné).  

........................................................................................................................... 
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3. Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska orientace 

veřejnosti (dodavatelé, města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy stávající typologie (vyplnění není povinné).  

........................................................................................................................... 

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky stávající typologie (vyplnění není povinné).  

........................................................................................................................... 

4. Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti 

registrace sociálních služeb ze strany pracovníků krajských úřadů? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy stávající typologie (vyplnění není povinné).  

............................................................................................... ............................ 

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky stávající typologie (vyplnění není povinné).  

........................................................................................................................... 
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5. Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na 

tvorbu krajských strategických a metodických dokumentů týkajících se sociálních služeb 

(střednědobé plány rozvoje sociálních služeb, akční plány, pravidla financování sociálních služeb, 

pravidla tvorby krajské sítě sociálních služeb apod.)? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy stávající typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky stávající typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  

6. Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z hlediska náročnosti na 

nastavení a správu systému řízení standardů kvality krajských sítí sociálních služeb? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy stávající typologie (vyplnění není povinné).  

........................................................................................................... ................ 

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky stávající typologie (vyplnění není povinné).  

........................................................................................................................... 
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7. Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z pohledu nastavení systému 

financování sociálních služeb v souvislosti s jeho přechodem na systém vyrovnávací platby? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy stávající typologie (vyplnění není povinné).  

........................................................................................................................... 

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky stávající typologie (vyplnění není povinné).  

........................................................................................................................... 

8. Považujete stávající typologii (druhy) sociálních služeb za vyhovující z pohledu reportingu 

informací od poskytovatelů sociálních služeb kraji (resp. MPSV) o poskytování sociálních služeb 

v rámci krajské sítě sociálních služeb? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy stávající typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky stávající typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  
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Část B / Strana 2 

1. Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci klientů (zájemců o 

službu) ve struktuře sociálních služeb? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy nové typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky nové typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  

2. Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zlepší orientaci veřejnosti (dodavatelé, 

města a obce, případní sponzoři apod.) ve struktuře sociálních služeb? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy nové typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky nové typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  
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3. Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces registrace sociálních 

služeb ze strany pracovníků krajských úřadů? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy nové typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky nové typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  

4. Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší proces tvorby krajských 

strategických a metodických dokumentů týkajících se sociálních služeb (střednědobé plány rozvoje 

sociálních služeb, akční plány pravidla financování sociálních služeb, pravidla tvorby krajské sítě 

sociálních služeb apod.)? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy nové typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky nové typologie (vyplnění není povinné).  

............................................................................................................. .............. 
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5. Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší nastavení a správu systému 

řízení standardů kvality krajských sítí sociálních služeb?  * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy nové typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky nové typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  

6. Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší systém financování sociálních 

služeb založený na bázi vyrovnávací platby? 

a) ano 

f) spíše ano 

g) nedokáži posoudit 

h) spíše ne 

i) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy nové typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky nové typologie (vyplnění není povinné).  

...........................................................................................................................  
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7. Domníváte se, že navrhovaná typologie sociálních služeb zjednoduší systém reportingu informací 

od poskytovatelů sociálních služeb kraji (resp. MPSV) kraji o poskytování sociálních služeb v rámci 

krajské sítě sociálních služeb?  * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

V případě, kdy vaše odpověď je a) nebo b), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

přínosy nové typologie (vyplnění není povinné).  

........................................................................................................................... 

V případě, kdy vaše odpověď je d) nebo e), uveďte, prosím, dva z vašeho pohledu nejdůležitější 

nedostatky nové typologie (vyplnění není povinné).  

........................................................................................................................... 
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Část C / Strana 3 

1. Je pro vás v úvodu popsaná změna typologie sociálních služeb srozumitelná? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

2. Navrhněte z pohledu krajského úřadu případná doporučení k návrhu nové typologie sociálních 

služeb. 

...........................................................................................................................  

3. Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden 

materiálně-technický standard pro pobytové a ambulantní sociální služby? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

4. Považujete za vhodné, aby byl v souvislosti se změnou typologie sociálních služeb zaveden 

personální standard pro všechny druhy sociálních služeb? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

5. Považujete za vhodné, aby se se změnou typologie sociálních služeb stalo vedení depozit základní 

činností při poskytování sociální služby? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 
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6. Jaké řešení pojetí tlumočnických služeb v navrhované typologii sociálních služeb považujete za 

nejvhodnější? * 

a) vytvoření nového typu sociální služby – Tlumočení a zprostředkování komunikace pro osoby 

se sluchovým postižením a hluchoslepé 

b) zahrnutí tlumočnických služeb do nového typu: Kontaktní a aktivizační služba sociální 

prevence 

c) nedokáži posoudit  

7. S ohledem na výše popsanou navrhovanou změnu typologie sociálních služeb, doporučujete tuto 

změnu provést? * 

a) ano 

b) spíše ano 

c) nedokáži posoudit 

d) spíše ne 

e) ne 

8. V případě, že by byla změna typologie sociálních služeb přijata, od kterého roku by měla dle 

vašeho názoru nabýt účinnosti? * 

a) 2016 

b) 2017 

c) 2018 

d) 2019 

e) 2020 a později 

9. Pokud by byla změna typologie sociálních služeb přijata, jaká by měla být stanovena lhůta pro 

změnu již existujících služeb? * 

a) 2016 

b) 2017 

c) 2018 

d) 2019 

e) 2020 a později 
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