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Aktuální témata z oblasti 

plánování soc. služeb 

• Národní strategie rozvoje soc. služeb na 
období 2016 – 2025 + akční plán  

• Novelizace zák. č. 108/2006 Sb., o soc. 
službách 

• Vyhláška – podmínky pro zpracování a strukturu 
střednědobého plánu (zmocnění v § 101a, odst. 
3, písm. c) 

• Výzva z ESF „Podpora procesu plánování  
sociálních služeb na obecní úrovni“  
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Minimální kritéria kvality 

plánování rozvoje soc. služeb 

• Sjednocení pohledu na proces, výstupy a výsledky 

střednědobého plánování rozvoje soc. služeb   

• Bližší osvětlení a rozvedení některých ustanovení 

zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách, týkajících 

se tématu střednědobého plánování  

• Vodítko zejm. pro kraje při realizaci procesu 

plánování a při přípravě SPRSS 

• Povinná příloha k žádostem krajů – projekty 
přímého přidělení  
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Minimální kritéria kvality 

plánování rozvoje soc. služeb 

• Vytvořeny pracovní skupinou, poté 

připomínkování/projednání se zástupci krajských 

úřadů 

• Ukotvení hlavních principů a postupů uvedených 

v Kritériích v prováděcí vyhlášce k zákonu č. 

108/2006 Sb., o soc. službách 

• Souvislost s „Metodikou pro vytváření krajské 

sítě sociálních služeb a plánování fin. prostředků 

v rámci procesů vytváření krajských SPRSS“ 
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Minimální kritéria kvality 

plánování rozvoje soc. služeb 

Členění na šest dílčích činností:                                

1. Stanovení a schválení záměru a zadání pro celé                 

plánovací období                                                        

2. Zjištění současného stavu v oblasti sociálních 

služeb na území kraje                                                     

3. Určení strategického směřování a způsobu 

zajišťování sociálních služeb na území kraje                

4. Zpracování SPRSS (obsahujícího síť nebo 

koncept sítě sociálních služeb kraje) a příp. i AP                     

5. Realizace, řízení SPRSS/AP a provádění změn     

6. Vyhodnocení/evaluace  
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Minimální kritéria kvality 

plánování rozvoje soc. služeb 

Přílohy:        

• Obsah SPRSS 

• Zdroje – Dokumenty - Organizační struktura a 

personální zajištění plánovacího procesu 

• Evaluační zpráva (zaznamenání ne/dosažení 

jednotlivých kritérií) 

• Slovník  

 
6 



  Činnost procesu

  

1. Stanovení a schválení záměru a zadání pro celé plánovací období  

Vstup činnosti Podněty ke změně: 

 Vše, co se průběžně zaznamenalo v rámci minulého plánovacího období, tj. výstupy z monitoringu a evaluace týkající se 

procesní stánky plánování (tj. části z výstupu z Činnosti 6).  

 Platná legislativa (zákon o sociálních službách). 

 Relevantní související informace z metodických a strategických dokumentů ministerstva a kraje ……….. 

  

Obsah činnosti a 

způsob jejího 

provedení 

Obsah činnosti:  

 Shromáždění všech podnětů a jejich vyhodnocení z minulého plánovacího období týkajících se procesu plánování, příp. 

jejich doplnění. 

 Zohlednění platné legislativy a informací z metodických a strategických dokumentů ministerstva a kraje (směrnice, 

metodiky, koncepce rozvoje apod.), příp. dalších výše nespecifikovaných informací potřebných ke stanovení, 

projednání a schválení záměru a zadání. 

 ……………. 

  

Komentář ke způsobu provedení: 

Shromáždění všech podnětů a jejich vyhodnocení (co z nich vyplývá) z minulého plánovacího období (viz část činnosti 6 a 

Evaluační zprávy týkající se procesu plánování), příp. doplnění podnětů podle aktuální situace tam, kde jsou neúplné.  

Východiskem pro realizaci činnosti jsou výstupy a výsledky z činnosti 6 v části pojednávající o procesu přípravy, tvorby, 

realizace a řízení SPRSS, které shrnují, co a jak se ne/podařilo po procesní stránce realizovat v minulém cyklu střednědobého 

plánování rozvoje soc. služeb. Z těchto informací vyplývají podněty, ………….   

Minimální nutná 

spolupráce a 

zapojení 

  

 Političtí představitelé kraje (zejm. příslušný radní), pracovníci krajského úřadu, případně zástupci obcí 

Výstupy činnosti  Zpracovaný, projednaný (a příp. schválený) záměr a zadání.  

 Stručný záznam o průběhu, výstupech a výsledcích celé Činnosti 1 (pro účel evaluace). 

  

Výsledky činnosti  Nalezená společná shoda na záměru a zadání (tj. rámcová znalost toho, co a jak se má stát v průběhu celého 

plánovacího období).  

  

Kritéria evaluace 

činnosti  

 K dispozici je projednaný (a příp. schválený) záměr a zadání, které vznikly na základě shromáždění a vyhodnocení 

podnětů z minulého plánovacího období, zohlednění příslušných metodických a strategických dokumentů, příp. dalších 

relevantních (a aktuálních) informací.  

 Záměr a zadání obsahují rámcové určení obsahu a časové posloupnosti činností pro celé plánovací období a jejich 

personální a finanční zajištění. 

 …………… 



Minimální kritéria…a obce a NNO 

• Nejvyšší míra zapojení zejm. do činností 2 a 3, tj. 

zjištění současného stavu a určení strategického 

směřování a způsobu zajišťování soc. služeb na 

území kraje  

• Nicméně je třeba mít povědomí o celém kontextu 

(krajský SPRSS má vznikat, realizovat se a být 

vyhodnocován i ve spolupráci se zástupci obcí a 

poskytovatelů) 

• Povinná příloha pro žadatele – výzva z ESF 

„Podpora procesu plánování soc. služeb na 

obecní úrovni“  
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Minimální kritéria…a obce a NNO 

Spolupráce např. ve:  

• zjišťování potřeb a poptávky po soc. službách 

• předávání informací v souvislosti s výkonem soc. 

práce  

• určení jednotlivých cílů a konkrétních 

postupových kroků  

• sestavení sítě soc. služeb 

• projednání strategického směřování a způsobu 

zajišťování soc. služeb v rámci kraje 

 9 


