Semináře k Akčnímu plánu rozvoje
sociálních služeb v Karlovarském
kraji na rok 2017
13. a 14. 6. 2016
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AP 2017
Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji
na rok 2017
• Úvod
• Vyhodnocení plnění strategických cílů stanovených pro
jednotlivé prioritní oblasti ve SPRSS za období od 1. 1.
2014 do 31. 5. 2016
• Tvorba akčního plánu na rok 2017
• Síť sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2017
• Financování sítě sociálních služeb v Karlovarském kraji
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AP 2017
Akční plán rozvoje sociálních služeb v Karlovarském
kraji na rok 2017
• Přílohy:
– Síť sociálních služeb v Karlovarském kraji v roce 2016
– Síť sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2017
(kategorie A)
– Referenční hodnoty pro rok 2017
– Nákladová náročnost sítě sociálních služeb v
Karlovarském kraji na rok 2017 (kategorie A)
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Vyhodnocení plnění cílů SPRSS
• Strategická část SPRSS – 7 Prioritních oblastí:
– Senioři
– Osoby s tělesným a smyslovým postižením
– Osoby s mentálním postižením
– Osoby s duševním onemocněním
– Osoby sociálně vyloučené bez determinujícího
vlivu zdravotního stavu či věku
– Opatření k dosažení strukturálních změn
– Systémová opatření
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Vyhodnocení plnění cílů SPRSS
• Vyhodnocení prostřednictvím srovnání objemu finančních
prostředků poskytnutých na sociální služby v letech 2014,
2015 a 2016 z dotace MPSV a z rozpočtu KK
• Vývoj v počtu registrovaných sociálních služeb v letech 2013
– 2016
• Realizované projekty v oblasti transformace pobytových
sociálních služeb
• Spolupráce s obcemi v oblasti sociální práce: metodické
návštěvy, pracovní setkání, semináře
• Jednání Návrhové skupiny, semináře pro poskytovatele
sociálních služeb
• Podpora dobrovolnictví
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Tvorba AP 2017
• Odbor sociálních věcí KÚKK
• Návrhová skupina – zástupci obcí s rozšířenou
působností a obcí s pověřeným obecním
úřadem
• Poskytovatelé sociálních služeb, obce –
podklady pro tvorbu krajské sítě sociálních
služeb na rok 2017
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Tvorba AP 2017
• Analytická fáze: leden – únor 2016
• Strategická fáze: březen – květen 2016
– Sběr údajů o potřebných kapacitách sociálních služeb
na rok 2017 od poskytovatelů a od obcí
– 2 jednání Návrhové skupiny: 12. 4. 2016 a 17. 5. 2016

• Zpracovatelská fáze: červen 2016
• Připomínkovací fáze: červen 2016
– Projednání návrhu AP 2017:
• Semináře pro poskytovatele: 13. a 14. 6. 2016
• Návrhová skupina: 23. 6. 2016

• RKK 11. 7. 2016
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Síť sociálních služeb 2017
• Kategorie A – základní síť sociálních služeb
– Financování z dotace přidělené Karlovarskému
kraji MPSV, z rozpočtu Karlovarského kraje
(FNNO), v rámci projektu Podpora vybraných
služeb sociální prevence

• Kategorie B – rozvojová síť sociálních služeb
– Kapacity sociálních služeb nad rámec kapacit
stanovených v kategorii A
– Financování v rámci OPZ: KPSVL, IPRÚ, MAS
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Síť sociálních služeb 2017 (kategorie A)
Principy tvorby sítě sociálních služeb na rok 2017
• Součástí sítě jsou služby sociální péče, sociální
prevence a sociálního poradenství
– Poskytované na území Karlovarského kraje (pro občany
Karlovarského kraje)
– V souladu se zákonem o sociálních službách (registrace)
– V souladu se SPRSS

• Součástí sítě jsou rozvojové záměry sociálních služeb,
které
– jsou vyhodnoceny jako potřebné
– jsou v souladu se SPRSS
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Síť sociálních služeb 2017 (kategorie A)
Principy tvorby sítě sociálních služeb na rok 2017
• Základním východiskem – kapacity sociálních služeb
zahrnuté do AP 2016 (viz příloha č. 2 AP 2016)
• Nad rámec AP 2016 lze do sítě na rok 2017 zahrnout
rozvojové záměry
– Rozvoj daného druhu sociální služby musí být v souladu se
SPRSS
– Musí být doložena jejich potřebnost (poskytovatel, obec –
vyjádření k potřebnosti, včetně vyjádření ke
spolufinancování služby)
– Nově registrované sociální služby, územní rozšíření,
rozšíření cílové skupiny
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Síť sociálních služeb 2017 (kategorie A)
Principy tvorby sítě sociálních služeb na rok 2017
• Kapacity sociálních služeb pro cílovou skupinu
osoby s mentálním postižením – stanoveny v
souladu s probíhajícími transformačními procesy
na území kraje
• Kapacity pobytových sociálních služeb pro seniory
– stanoveny v souladu s dokumentem
Dlouhodobé směřování Karlovarského kraje v
oblasti zajištění a rozvoje podpory seniorů a osob
se zdravotním postižením
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Síť sociálních služeb 2017 (kategorie A)
• Vymezena obecně, dle jednotlivých druhů
sociálních služeb
• Kapacity sociálních služeb jsou definovány:
– u pobytových služeb počtem lůžek
– u ambulantních a terénních služeb počtem úvazků
pracovníků v přímé péči

• Zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb v
kategorii A
– Pravidla pro zařazení sociálních služeb do sítě
sociálních služeb v Karlovarském kraji pro rok 2017
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Síť sociálních služeb 2017 (kategorie A)
Druh sociální
služby

Cílová skupina (dle SPRSS)

AP 2016

AP 2017

Azylové domy

Osoby bez přístřeší (jednotlivci)

70 lůžek

70 lůžek

Azylové domy

Osoby bez přístřeší (rodiny s dětmi)

94 lůžek

94 lůžek

Centra denních
služeb

Osoby s mentálním postižením
(zejména osoby s poruchou
autistického spektra)

4,75 úvazku 4,75 úvazku
PPP
PPP

Domy na půl cesty

Osoby bez přístřeší

35 lůžek

35 lůžek

Domovy pro osoby Osoby s mentálním postižením
se zdravotním
postižením

398 lůžek

382 lůžek

Domovy pro
seniory

802 lůžek

793 lůžek

senioři
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Síť sociálních služeb 2017 (kategorie A)
Druh sociální
služby

Cílová skupina (dle SPRSS)

AP 2016

AP 2017

Denní stacionáře

Senioři, osoby s tělesným a
smyslovým postižením

5,9 úvazku
PPP

5,9 úvazku
PPP

Denní stacionáře

Osoby s mentálním postižením

22,72
úvazku PPP

22,72
úvazku PPP

Domovy se
senioři
zvláštním režimem

370 lůžek

379 lůžek

Chráněné bydlení

Osoby s mentálním postižením

78 lůžek

78 lůžek

Intervenční centra

Pomoc při řešení krizových a
ohrožujících situací, osoby ohrožené
rozpadem rodinného soužití

3,5 úvazku
PPP

3,5 úvazku
PPP

Kontaktní centra

Osoby, které vedou či jsou ohroženy
rizikovým způsobem života

6,88 úvazku 6,88 úvazku
PPP
PPP
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Síť sociálních služeb 2017 (kategorie A)
Druh sociální
služby

Cílová skupina (dle SPRSS)

AP 2016

AP 2017

Krizová pomoc

Pomoc při řešení krizových a
ohrožujících situací

5,06 úvazku 5,56 úvazku
PPP
PPP

Nízkoprahová
denní centra

Osoby bez přístřeší

6,9 úvazku
PPP

6,9 úvazku
PPP

Noclehárny

Osoby bez přístřeší

41 lůžek

9,9 úvazku
PPP, 62
lůžek

Nízkoprahová
zařízení pro děti a
mládež

Osoby, které vedou či jsou ohroženy
rizikovým způsobem života, osoby
žijící v sociálně vyloučených
lokalitách

28,74
úvazku PPP

28,74
úvazku PPP

Osobní asistence

Senioři, osoby s tělesným a
smyslovým postižením, osoby s
mentálním postižením

33,16
úvazku PPP

33,16
úvazku PPP
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Síť sociálních služeb 2017 (kategorie A)
Druh sociální služby

Cílová skupina (dle SPRSS)

AP 2016

AP 2017

Odlehčovací služby

Senioři, osoby s tělesným a smyslovým
postižením, osoby s mentálním
postižením

0,61 úvazku
PPP

1 úvazek PPP

Odborné sociální
poradenství

Pomoc osobám v nepříznivé sociální
situaci v oblasti dluhové a právní, osoby
žijící v sociálně vyloučených lokalitách

11,74 úvazku
PPP

11,74 úvazku
PPP

Odborné sociální
poradenství

Osoby, které vedou či jsou ohroženy
rizikovým způsobem života (drogové
poradny)

0,5 úvazku
PPP

0,5 úvazku
PPP

Odborné sociální
poradenství

Osoby ohrožené rozpadem rodinného
soužití

7 úvazků PPP

7 úvazků PPP

Odborné sociální
poradenství

Senioři, osoby s tělesným a smyslovým
postižením, osoby s mentálním
postižením, osoby s duševním
onemocněním

6,16 úvazku
PPP

6,16 úvazku
PPP
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Síť sociálních služeb 2017 (kategorie A)
Druh sociální
služby

Cílová skupina (dle SPRSS)

AP 2016

AP 2017

Průvodcovské a
předčitatelské
služby

Osoby s tělesným a smyslovým
postižením

3,29 úvazku 3,29 úvazku
PPP
PPP

Pečovatelská
služba

Senioři, osoby s tělesným a
smyslovým postižením, osoby s
mentálním postižením

155,71
úvazku PPP

Podpora
samostatného
bydlení

Osoby s mentálním postižením

17,9 úvazku 19,6 úvazku
PPP
PPP

Podpora
samostatného
bydlení

Osoby s duševním onemocněním

7 úvazků
PPP

155,71
úvazku PPP

7 úvazků
PPP

17

Síť sociálních služeb 2017 (kategorie A)
Druh sociální
služby

Cílová skupina (dle SPRSS)

AP 2016

AP 2017

Raná péče

Osoby s tělesným a smyslovým
postižením (osoby se zrakovým
postižením)

1,51 úvazku 1,51 úvazku
PPP
PPP

Raná péče

Osoby s tělesným a smyslovým
postižením (osoby se sluchovým
postižením)

0,18 úvazku 0,18 úvazku
PPP
PPP

Raná péče

Osoby s mentálním postižením

2 úvazky
PPP

2 úvazky
PPP

Raná péče

Osoby s mentálním postižením,
osoby s tělesným postižením

1,1 úvazku
PPP

1,1 úvazku
PPP

Sociálně
aktivizační služby
pro rodiny s dětmi

Rodiny s dětmi (podpora
rodičovských kompetencí), osoby
žijící v sociálně vyloučených
lokalitách

35,62
úvazku PPP

35,62
úvazku PPP
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Síť sociálních služeb 2017 (kategorie A)
Druh sociální služby

Cílová skupina (dle SPRSS)

AP 2016

AP 2017

Sociálně aktivizační služby
pro seniory a osoby se
zdravotním postižením

Osoby se smyslovým
postižením

3,28 úvazku 3,28 úvazku
PPP
PPP

Sociální rehabilitace

Osoby s mentálním
postižením

6,8 úvazku
PPP

6,8 úvazku
PPP

Sociální rehabilitace

Osoby s duševním
onemocněním

16 úvazků
PPP

16 úvazků
PPP

Sociální rehabilitace

Osoby s tělesným a
smyslovým postižením

4,78 úvazku 4,78 úvazku
PPP
PPP

Sociální služby
poskytované ve
zdravotnických zařízeních
lůžkové péče

senioři

36 lůžek

36 lůžek
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Síť sociálních služeb 2017 (kategorie A)
Druh sociální služby

Cílová skupina (dle SPRSS)

AP 2016

AP 2017

Sociálně
terapeutické dílny

Osoby s duševním onemocněním

4,5 úvazku
PPP

4,5 úvazku
PPP

Sociálně
terapeutické dílny

Osoby s mentálním postižením

30,1 úvazku
PPP

30,1 úvazku
PPP

Tísňová péče

senioři

5,12 úvazku
PPP

5,12 úvazku
PPP

Telefonická krizová
pomoc

Pomoc při řešení krizových a ohrožujících
situací

4,34 úvazku
PPP

4,34 úvazku
PPP

Terénní programy

Osoby žijící v sociálně vyloučených
lokalitách, rodiny s dětmi (podpora
rodičovských kompetencí), osoby, které
vedou či jsou ohroženy rizikovým
způsobem života

36,42 úvazku
PPP

36,42 úvazku
PPP

Týdenní stacionáře

Senioři (osoby se stařeckou,
Alzheimerovou demencí a ostatními typy
demencí)

10 lůžek

10 lůžek
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Financování sítě sociálních služeb
Financování sociálních služeb na území
Karlovarského kraje v roce 2017
• Program pro poskytování finančních prostředků
na zajištění sociálních služeb v roce 2017
• Dotace dle § 101a ZSS
• Dotace dle § 105 ZSS (z FNNO)
• Projekt KK Podpora vybraných služeb sociální
prevence
• Vyrovnávací platba v souladu s Rozhodnutím SGEI
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Financování sítě sociálních služeb
• Dotace MPSV 2015: 284,2 mil. Kč
• Dotace KK z FNNO 2015: 15,2 mil. Kč
• Dotace MPSV 2016: 282,7 mil. Kč, dofinancování
ve výši 10,88 mil. Kč, celkem 293,6 mil. Kč
• Dotace KK z FNNO 2016: 19,5 mil. Kč
• Dofinancování 2016 z rozpočtu KK:
– ZKK 9. 6. 2016 schválilo 14,6 mil. Kč
– + 13,1 mil. Kč
– + 5,5 mil. Kč
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Financování sítě sociálních služeb
• Referenční hodnoty (hodnota platby na 1
úvazek pracovníka, hodnota platby na 1
lůžko/den) pro rok 2017
– Zohledněno navýšení platů na základě novelizace
nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
– Zohledněna průměrná roční míra inflace v roce
2015
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Financování sítě sociálních služeb
Druh sociální služby

Hodnota nákladů /
lůžko/den

Azylové domy

380,- Kč

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

960,- Kč

Domovy pro seniory

830,- Kč

Domovy se zvláštním režimem

960,- Kč

Domy na půl cesty

690,- Kč

Chráněné bydlení

600,- Kč

Sociální služby poskytované ve
zdravotnických zařízeních lůžkové péče

630,- Kč

Týdenní stacionáře

520,- Kč
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Financování sítě sociálních služeb
Druh sociální služby

Hodnota
nákladů /
úvazek /
měsíc

Centra denních služeb, odlehčovací služby, pečovatelská služba,
podpora samostatného bydlení, průvodcovské a předčitatelské
služby

38.000,- Kč

Denní stacionáře, osobní asistence

43.000,- Kč

Tísňová péče

22.000,- Kč

Intervenční centra

53.000,- Kč

Kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra,
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, noclehárny, odborné
sociální poradenství, raná péče, sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením, sociálně terapeutické dílny, sociální
rehabilitace, telefonická krizová pomoc, terénní programy

38.000,- Kč
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Zprávy o poskytování služeb za rok
2016
• Příjemce dotace je povinen předložit OSV průběžné
zprávy o poskytování sociální služby
– Do 20. 7. 2016
– Do 20. 10. 2016
– V elektronické podobě na sdíleném úložišti Karlovarského
kraje

• Příjemce dotace je povinen předložit OSV závěrečnou
zprávu o poskytování sociální služby
– Do 20. 1. 2017
– V elektronické podobě na sdíleném úložišti Karlovarského
kraje
– V písemné podobě
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Zprávy o poskytování služeb za rok
2016
Sdílené úložiště Karlovarského kraje:
https://vykazy.kr-karlovarsky.cz
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Zprávy o poskytování služeb za rok
2016
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Děkujeme za pozornost

29

