Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU)
2016/679 , o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně
osobních údajů a aplikačních zákonů ČR).
Nejsou dotčena práva podle § 16 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení) oprávněných osob uvedených v § 16 a § 17 téhož zákona.

bod jednání číslo
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Příspěvek do 11. schůze Rady města Kuřimi konané dne 12.05.2021
Schválení sítě sociálních služeb pro rok 2022
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
A - pravidla síť 2022
B - síť 2022

Materiál předkládá:

Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta

Materiál zpracoval:

Mgr. Aneta Štěpánková - referent - sociální práce

Vedoucí odboru:

Bc. Taťána Sojková - vedoucí odboru

Důvodová zpráva:
Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť
služeb nezbytných pro sociální stabilitu na území daných obcí, okresů i v celém kraji. Jihomoravský
kraj proto požádal obce s rozšířenou působností o spolupráci na vytvoření návrhu minimální sítě
sociálních služeb na okresní úrovni, která odráží priority jednotlivých ORP.
Jihomoravský kraj vydává pro rok 2022 aktualizovaná Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb
v Jihomoravském kraji, která jsou uvedena v příloze A. Dokument byl schválen Radou
Jihomoravského kraje usnesením č. 754/21/R12 dne 24.02.2021. Základní síť sociálních služeb
v Jihomoravském kraji pro rok 2022 je tvořena registrovanými sociálními službami se zařízením na
území JMK (službě bylo vydáno rozhodnutí o registraci dle § 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách), které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě, požadované efektivitě a odpovídající místní
dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci potřebných osob na území kraje, a které jsou
v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními zdroji. Základní síť
sociálních služeb Jihomoravského kraje definuje kapacitu a působnost sociálních služeb, které
zajišťují uspokojování zjištěných potřeb poskytování sociálních služeb. Součástí Základní sítě JMK
jsou sociální služby a jejich kapacity podporované a financované z veřejných zdrojů prostřednictvím
dotace ze státního rozpočtu, dle § 101a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, případně
současně financované z dotačního programu JMK, rozpočtů obcí v JMK, nebo prostřednictvím
individuálních projektů kraje. Základní síť JMK je tvořena na období jednoho roku.
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ukládá krajům povinnost
(§ 95 písm. h) „určovat síť sociálních služeb na území kraje, a přitom přihlížet k informacím obcí
sděleným podle § 94 písm. f).“ Obec pak dle uvedeného legislativního vymezení „spolupracuje s

Vytvořeno 11.06.2021 13:07:35

1

krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o
kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce a spoluvytváří
podmínky pro zajištění potřeb těchto osob“.
JMK v návaznosti na výše uvedené legislativní požadavky požádal obce s rozšířenou působností
o spolupráci na vytvoření návrhu sítě sociálních služeb na okresní úrovni, která odráží priority a
potřeby jednotlivých ORP. Návrhem okresní sítě služeb se rozumí definice sociálních služeb a jejich
kapacit, jejichž zachování je v daném území žádoucí, a které představují nepodkročitelný základ pro
sociální stabilitu dané lokality.
Zájem na udržení služeb zařazených do návrhu okresní sítě je deklarován ochotou obce/obcí podílet
se na spolufinancování služeb podle podmínek stanovených JMK na příslušný rok.
Sociální služby budou ze strany příslušných ORP řazeny do následujících kategorií:


skupina A: u služeb je doložena deklarace potřebnosti a spolufinancování v požadované výši
stanovené JMK,



skupina B: služby v území zbytné, nad rámec definovaných potřeb, bez deklarace
spolufinancování, služba bude ze sítě vyřazena,



skupina C: u služeb je doložena deklarace potřebnosti, z objektivních důvodů však není
možno služby financovat v požadované výši (zejména příspěvkové organizace kraje,
jedinečné služby v kraji se zařízením v malých obcích, pobytové služby apod.).

Do Základní sítě JMK budou na základě splnění ostatních podmínek definovaných Pravidly zařazeny
pouze sociální služby v kategoriích A a C. V případě zařazení služby do skupiny B je zástupcům
oddělení koncepce a plánování Odboru sociálních věcí Jihomoravského kraje předána informace
o nepotřebnosti/zbytnosti služby v území, což bude ze strany JMK akceptováno, a tato služba nebude
do Základní sítě JMK zařazena.
Přílohou B je aktualizovaná Síť sociálních služeb pro rok 2022 za ORP Kuřim.
Návrh na usnesení:
RM
schvaluje
zařazení sociálních služeb působících v ORP Kuřim, uvedených v příloze B, do sítě sociálních
služeb pro rok 2022.
Termín plnění: 30.06.2021
Zodpovídá: Mgr. Aneta Štěpánková - referent - sociální práce
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1. Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok
2022
Pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2022 (dále jen „Pravidla“)
upravují postup a podmínky Jihomoravského kraje pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb
poskytovaných na území Jihomoravského kraje (dále jen „JMK“). Pravidla jsou vypracována v
návaznosti na tyto právní předpisy:





zákon č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů;
zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Tato Pravidla a v nich uvedené postupy a procesy, nenahrazují postupy související s registrací sociální
služby nebo s podáváním žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu Jihomoravského kraje.
Klíčovým faktorem, který ovlivňuje zařazení služeb do krajem podporované sítě, je zdroj finančních
prostředků, poskytnutých z rozpočtu JMK (dle § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) a
z MPSV (dle §101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách), jejichž prostřednictvím dochází k
udržení potřebných kapacit sociálních služeb.

2. Základní síť sociálních služeb v JMK pro rok 2022
Základní síť sociálních služeb v JMK (dále jen „Základní síť JMK“) je tvořena registrovanými sociálními
službami se zařízením na území JMK (službě bylo vydáno rozhodnutí o registraci dle § 78 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách), které v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě, požadované
efektivitě a odpovídající místní dostupností napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci potřebných
osob na území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými potřebami osob na území kraje a
dostupnými finančními zdroji. Základní síť sociálních služeb Jihomoravského kraje definuje kapacitu a
působnost sociálních služeb, které zajišťují uspokojování zjištěných potřeb poskytování sociálních
služeb. Součástí Základní sítě JMK jsou sociální služby a jejich kapacity podporované a financované
z veřejných zdrojů prostřednictvím dotace ze státního rozpočtu, dle § 101a) zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, případně současně financované z dotačního programu JMK, rozpočtů obcí v JMK,
nebo prostřednictvím individuálních projektů kraje. Základní síť JMK je tvořena na období jednoho
roku.

2.1 Podmínky pro zařazení služby do Základní sítě JMK pro rok 2022





soulad služby/případně jejího další rozšíření kapacit se střednědobými plány rozvoje sociálních
služeb v JMK, od r. 2012 pak s akčními plány na daný rok;
u nově vstupující služby/nové kapacity stávajících služeb je nutný soulad předložené Žádosti o
vstup do Základní sítě s prioritami JMK obsaženými v Pravidlech pro tvorbu sítě sociálních
služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2022 a v Akčním plánu na daný rok ve shodě se
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v JMK na období 2021-2023 – viz příloha č. 1a;
pravomocné rozhodnutí o registraci sociální služby shodné se záměrem zařazeným v síti. O
registraci sociální služby/změně kapacit musí být pravomocně rozhodnuto nejpozději do 6. 8.
2021. Při nesplnění této podmínky bude záměr při aktualizaci Základní sítě JMK vyřazen.
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V případě objektivních skutečností znemožňujících dodržení uvedeného termínu pro registraci
služby (např. kolaudace objektu apod.), je nutná tomuto termínu předcházející individuální
konzultace se zástupci oddělení koncepce a plánování OSV.
deklarace potřebnosti a spolufinancování příslušné obce s rozšířenou působností
(dále jen „ORP“).

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ukládá krajům povinnost
(§ 95 písm. h) „určovat síť sociálních služeb na území kraje, a přitom přihlížet k informacím obcí
sděleným podle § 94 písm. f).“ Obec pak dle uvedeného legislativního vymezení „spolupracuje
s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o
kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce a
spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob“.
JMK v návaznosti na výše uvedené legislativní požadavky požádal obce s rozšířenou působností o
spolupráci na vytvoření návrhu sítě sociálních služeb na okresní úrovni, která odráží priority a potřeby
jednotlivých ORP. Návrhem okresní sítě služeb se rozumí definice sociálních služeb a jejich kapacit,
jejichž zachování je v daném území žádoucí, a které představují nepodkročitelný základ pro sociální
stabilitu dané lokality.
Zájem na udržení služeb zařazených do návrhu okresní sítě je deklarován ochotou obce/obcí podílet
se na spolufinancování služeb dle podmínek stanovených JMK na příslušný rok.
Sociální služby budou ze strany příslušných ORP řazeny do následujících kategorií:




skupina A: u služeb je doložena deklarace potřebnosti a spolufinancování v požadované výši
stanovené JMK,
skupina B: služby v území zbytné, nad rámec definovaných potřeb, bez deklarace
spolufinancování, služba bude ze sítě vyřazena
skupina C: u služeb je doložena deklarace potřebnosti, z objektivních důvodů však není
možno služby financovat v požadované výši (zejména příspěvkové organizace kraje,
jedinečné služby v kraji se zařízením v malých obcích, pobytové služby apod.). Objektivní
důvody, uvede ORP v písemném zdůvodnění, které předloží odboru sociálních věcí.
Zdůvodnění neplatí pro příspěvkové organizace kraje.

V případě nově vzniklých sociálních služeb, které plánují od 1. 1. 2022 vstoupit do Základní sítě, bude
požadována deklarace spoluúčasti obce/obcí na pokrytí nákladů ve výši 6 - 30 % v závislosti na daném
typu sociální služby, formě poskytování a potřebnosti služby identifikované v rámci území
Jihomoravského kraje. Služba, jejíž potřebnost nebude podložena finanční spoluúčastí obcí a kraje,
nebude do Základní sítě pro rok 2022 zařazena.
V případě sociálních služeb, které plánují od 1. 1. 2022 rozšířit kapacitu služby nad rámec roku 2021,
bude požadována deklarace spoluúčasti obce/obcí na pokrytí nákladů ve výši 6 - 30 % v závislosti na
daném typu sociální služby, formě poskytování a potřebnosti služby identifikované v rámci území
Jihomoravského kraje. Rozvoj služby, jehož potřebnost nebude podložena finanční spoluúčastí obcí či
kraje, nebude do Základní sítě pro rok 2022 zařazen.

V případě působnosti ve více ORP bude zařazení služby přednostně posuzováno dle vyjádření ORP
příslušné sídlu zařízení služby.
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Návrh okresní sítě služeb bude předložen do schvalovacích orgánů jednotlivých obcí s rozšířenou
působností v JMK v průběhu měsíce dubna/května 2021 a následně prostřednictvím ORP předán na
JMK.
Do Základní sítě JMK budou na základě splnění ostatních podmínek definovaných Pravidly zařazeny
pouze sociální služby v kategoriích A a C. V případě zařazení služby do skupiny B je zástupcům
oddělení koncepce a plánování Odboru sociálních věcí Jihomoravského kraje předána informace o
nepotřebnosti/zbytnosti služby v území, což bude ze strany JMK akceptováno, a tato služba nebude
do Základní sítě JMK zařazena.


splnění základních kritérií JMK na podobu sociální služby

Sociální služby poskytované ambulantní a terénní formou


















Do Základní sítě JMK budou zařazeny pouze služby s podílem přímé práce s klienty (vyjádřené
osobohodinami/přepočtenými intervencemi) na celkovém fondu pracovní doby v rámci 1 úvazku
přímé péče v intervalu 55 - 90 %.
V případě terénních a ambulantních služeb budou úvazky nepřímé péče zohledňovat JMK
nastavené požadavky pro rok 2022 – na 1 úvazek přímé péče je možno zohledňovat max. 0,3
úvazku nepřímé péče v ambulantních službách, u terénních služeb max. 0,2 úvazku nepřímé
péče. Rozhodující pro posuzování je převažující forma poskytování služby.
Do Základní sítě JMK budou zařazeny pouze služby s minimálně 0,1 úvazkem pracovníka
v nepřímé péči.
Pečovatelská služba je dostupná a poskytovaná stejným způsobem a ve stejném rozsahu všem
uživatelům tzn. uživatelům v běžných domácnostech (v terénu) a uživatelům v bytech zvláštního
určení včetně domů s pečovatelskou službou na území působnosti dané služby.
Pečovatelská služba nabízí a svou nabídkou sociální služby oslovuje všechny cílové skupiny
uvedené v zákoně o sociálních službách: osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění (včetně psychického onemocnění) nebo zdravotního postižení
(fyzického, mentálního i smyslového), a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby.
Pečovatelská služba nabízí a následně poskytuje služby dle potřeb uživatelů minimálně v rozsahu
7:00 – 20:00 včetně víkendů a svátků.
Sociální služba osobní asistence, bude do Základní sítě JMK zařazena pouze v případě poskytování
služby bez časového omezení (168 hodin za týden), dle znění paragrafu § 39 zákona 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Osobní asistence nabízí a svou nabídkou sociální služby oslovuje všechny cílové skupiny uvedené
v zákoně o sociálních službách: osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění (včetně psychického onemocnění např. demence) nebo zdravotního
postižení (fyzického, smyslového, mentálního), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
Služby Centra denních služeb a Denní stacionáře nabízí službu zpravidla od 7:00 – 17:00
(minimálně však 10 hodin dle regionálních požadavků) tak, aby pečující osoby měly možnost být
ekonomicky aktivní.
Provozní doba služba Raná péče odpovídá potřebám cílové skupiny. Služba je poskytována dle
potřeb uživatelů minimálně do 18 hodin ve všední dny.
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Služby zařazené v Základní síti JMK informují veřejnost a zájemce o službu na svých internetových
stránkách o své činnosti v souladu s Regionální kartou Jihomoravského kraje v rozsahu oblastí
potřeb a témat. Témata mohou být vyjádřená např. uvedením příkladů potřeb, které jsou
službou podporovány.
U následujících druhů služeb (v terénní formě) bude doba strávená na cestě zohledněna ve
stanovení výkonnosti služby, v případě, že územní působnost služby přesahuje ORP dané sídlem
zařízení. Žádost poskytovatele daného druhu služby bude hodnocena podle uvedených údajů času stráveného na cestě a působnosti služby v jednotlivých obcích nebo na území celého JMK.
Druh služby:
 odlehčovací služba
 osobní asistence
 pečovatelská služba
 podpora samostatného bydlení
 průvodcovské a předčitatelské služby
 raná péče
 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 sociální rehabilitace
 terénní programy
 tlumočnické služby

Sociální služby poskytované pobytovou formou



Do Základní sítě JMK budou zařazeny pouze služby s minimálně 0,1 úvazkem pracovníka
v nepřímé péči.
U následujících druhů služeb musí být splněna roční procentuální obložnost:

Druh služby
azylové domy
domy na půl cesty
odlehčovací služby
služby následné péče
týdenní stacionáře
chráněné bydlení
sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy pro seniory
domovy se zvláštním režimem


Minimální roční obložnost
min 80 %
min 80 %
min 80 %
min 80 %
min 90 %
min 90 %
min 90 %
min 95 %
min 95 %
min 95 %

U vybraných druhů služeb (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro
osoby se zdravotním postižením) musí být splněn poměr minimálně 60 % úvazků v přímé péči
ku 40 % úvazků v nepřímé péči.
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Poskytovatel nemá na zařazení či znovuzařazení sociální služby a změny kapacity do Základní sítě
JMK právní nárok.
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2.2 Žádost o zařazení služby do Základní sítě JMK pro rok 2022
Podkladem pro zařazení služby do Základní sítě JMK je řádně vyplněná a podaná žádost oprávněného
žadatele, a to v souladu s těmito Pravidly.
Oprávnění žadatelé:




fyzické nebo právnické osoby, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci podle § 78 zákona
o sociálních službách, a které poskytují nebo mají záměr poskytovat sociální službu na území
JMK,
fyzické nebo právnické osoby se záměrem registrace nové sociální služby se zařízením a
působností v Jihomoravském kraji.

Způsob podání žádosti:
Žádost o zařazení služby do Základní sítě JMK podává žadatel na příslušném elektronickém formuláři,
prostřednictvím Krajského informačního systému (dále jen „KISSoS“).
Žádost o vstup do sítě bude k dispozici na: https://kissos.kr-jihomoravsky.cz/krajska_sit/
Žádost o vstup do Sítě pro rok 2022 nepodávají služby, které se pro rok 2022 kapacitně nerozvíjí
nebo nemění údaje obsažené v Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v
Jihomoravském kraji pro rok 2021.Toto opatření má za cíl zjednodušení administrativy a zajištění
stability Základní sítě sociálních služeb v JMK.
Služby, které aktualizují údaje (snižují úvazky, snižují lůžka, mění cílovou skupinu, věkovou skupinu,
územní působnost, sídlo zařízení, atd.), musí podat žádost na formuláři pro sociální služby
aktualizující údaje služby zařazené v Základní síti JMK pro rok 2022. Aktualizované údaje v podobě
kapacity lůžek a počtu úvazků v přímé péči musí být v elektronické žádosti potvrzeny koordinátorem
komunitního plánování příslušné obce s rozšířenou působností.
Služby, které pro uvedený rok rozvíjí své kapacity, musí žádost podat na formuláři pro rozvojové
záměry sociálních služeb. Rozvojové záměry sociálních služeb budou elektronicky potvrzeny
koordinátorem komunitního plánování příslušné obce s rozšířenou působností. Pokud nebude
rozvojový záměr sociální služby potvrzen koordinátorem, nebude Odbor sociálních věcí JMK
akceptovat uvedený rozvoj služby.
Jiný způsob podání žádosti není přípustný.
Termín pro podávání žádostí:
Žádost o zařazení služby do Základní sítě JMK pro rok 2022 lze podat od 26. 2. 2021 do 10. 3. 2021.
V případech hodných zvláštního zřetele může být přijata žádost o zařazení sociální služby do Základní
sítě JMK nebo o změnu kapacity již zařazené sociální služby i mimo stanovený termín. O přijetí žádosti
rozhoduje OSV JMK. Za případy hodné zvláštního zřetele jsou považovány zejména:



řešení krizové situace osob v nepříznivé sociální situaci,
převzetí kapacity jiného poskytovatele sociální služby, které nebylo možno plánovat.
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2.3 Proces hodnocení žádosti
2.3.1 Formální posouzení
Přijaté žádosti jsou formálně posouzeny Odborem sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského
kraje. Formální posouzení žádosti zahrnuje posouzení, zda:





žádost byla podána oprávněným žadatelem na příslušném formuláři,
poskytovatel podává žádost samostatně pro každý druh sociální služby,
žádost byla podána ve stanoveném termínu,
jsou v žádosti vyplněny všechny údaje,

Nesplnění těchto formálních požadavků po vypršení stanovené lhůty (do 3 pracovních dnů ode dne
vyzvání k doplnění) je důvodem pro vyloučení žádosti z dalšího projednávání. Výzva k doplnění bude
zaslána elektronicky na e-mailovou adresu statutárního zástupce.
Žádosti nevyloučené z dalšího projednávání při formálním posouzení postupují do věcného
hodnocení.

2.3.2 Věcné hodnocení
Žádosti služeb o zařazení do Základní sítě JMK pro rok 2022 jsou posuzovány z hlediska:


souladu vzniku služby se střednědobými plány rozvoje sociálních služeb v JMK, od r. 2012 pak
s akčními plány na daný rok
V případě nesouladu je služba v dalším kroku posuzovaná z níže uvedeného hlediska oprávněnosti
rozvoje v návaznosti na rozvojové priority pro rok 2022.



oprávněnosti rozvoje - soulad s rozvojovými prioritami pro rok 2022 uvedenými v Pravidlech –
příloha č.1a.
V případě nesouladu nebude plánovaný rozvoj služby zohledňován a nově vstupující sociální
služba nebude do Základní sítě JMK zařazena. Rozšiřující stávající služba bude zařazena pouze
v podobě, v jaké byla zařazena do Základní sítě sociálních služeb v JMK pro rok 2021.



případné příslušnosti služby k jinému typu sítě služeb
Služba nebude do Základní sítě JMK zařazena v případě zjištěné informace ohledně zařazení
služby do Sítě MPSV služeb s nadregionální a celostátní působností nebo předpokládaného
financování služby/části kapacity služby z jiných zdrojů než prostřednictvím dotace ze státního
rozpočtu, dle § 101a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.



doložení deklarace potřebnosti a podpory příslušné obce s rozšířenou působností
V případě označení služby za službu v území zbytnou, nad rámec definovaných potřeb, bez
deklarace spolufinancování – zařazení schvalovacími orgány ORP do kategorie B služeb, nebude
daná služba do Základní sítě JMK pro rok 2022 zařazena.
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splnění základních kritérií JMK na podobu sociální služby
V případě, že na základě podané žádosti bude vyhodnocen nedostatečný podíl přímé práce
s klienty na celkovém fondu pracovní doby v rámci 1 úvazku přímé péče - tzn. nebude dosahovat
min. 55 %, nebude daná služba do Základní sítě JMK zařazena.
V případě překročení stanoveného podílu nepřímé péče na 1 úvazek přímé péče (u ambulantních
služeb max. 0,3 úvazku nepřímé péče, u terénních služeb pak max. 0,2 úvazku nepřímé péče),
nebude přesahující úvazek nepřímé péče zařazen do Základní sítě JMK.
U vybraných sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro
osoby se zdravotním postižením) musí být splněn poměr minimálně 60 % úvazků v přímé péči ku
40 % úvazků nepřímé péči. V případě nesplnění tohoto kritéria nebude daná služba do Základní
sítě JMK zařazena.
V případě, že služba osobní asistence nedodrží zákonnou časově neomezenou dobu poskytování
služby, nebude daná služba do Základní sítě JMK zařazena.
V případě, že osobní asistence nebude svou nabídkou sociální služby oslovovat všechny cílové
skupiny uvedené v zákoně o sociálních službách: osoby, které mají sníženou soběstačnost z
důvodu věku, chronického onemocnění (včetně psychického onemocnění např. demence) nebo
zdravotního postižení (fyzického, smyslového, mentálního), jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby, nebude daná služba do Základní sítě JMK zařazena.
V případě, že pečovatelská služba nebude dostupná a poskytovaná stejným způsobem a ve
stejném rozsahu všem uživatelům tzn. uživatelům v běžných domácnostech (v terénu) a
uživatelům v bytech zvláštního určení včetně domů s pečovatelskou službou na území působnosti
dané služby, nebude daná služba do Základní sítě JMK zařazena.
V případě, že pečovatelská služba nebude svou nabídkou sociální služby oslovovat všechny cílové
skupiny uvedené v zákoně o sociálních službách: osoby, které mají sníženou soběstačnost z
důvodu věku, chronického onemocnění (včetně psychického onemocnění) nebo zdravotního
postižení (fyzického, mentálního i smyslového), a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby, nebude daná služba do Základní sítě JMK zařazena.
V případě, že pečovatelská služba nebude nabízet a následně poskytovat služby dle potřeb
uživatelů minimálně v rozsahu 7:00 – 20:00 včetně víkendů a svátků, nebude daná služba do
Základní sítě JMK zařazena.
V případě, že služba centra denních služeb a denní stacionáře nebude nabízet službu zpravidla od
7:00 – 17:00 (minimálně však 10 hodin dle regionálních požadavků) tak, aby pečující osoby měly
možnost být ekonomicky aktivní, nebude daná služba do Základní sítě JMK zařazena.
V případě, že služba raná péče není poskytována dle potřeb uživatelů minimálně do 18 hodin ve
všední dny, nebude daná služba do Základní sítě JMK zařazena.
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V případě nesplnění kritéria minimálně 0,1 úvazku pracovníka v nepřímé péči, nebude daná služba
do Základní sítě JMK zařazena.
V případě nesplnění kritéria minimální procentuální obložnosti, nebude daná služba do Základní
sítě JMK zařazena.

3. Aktualizace Základní sítě JMK
Pro udržení efektivní sítě služeb, která reaguje na měnící se potřebnost v území, je nutné síť ve vazbě
na zjištěné skutečnosti v rámci procesu plánování sociálních služeb na místní a krajské úrovni
průběžně aktualizovat.
Aktualizace Základní sítě JMK probíhá minimálně 1x ročně:




prostřednictvím aktualizace údajů (akceptace změn) v podobě poskytování služby zařazené v
Základní síti JMK na základě předložené žádosti splňující podmínky stanovené Pravidly,
na základě nezbytných důvodů k řešení aktuálních krizových situací způsobených např.
zánikem sociální služby spojeným s ohrožením zdraví nebo života jejich klientů apod.,
vyřazením služby ze sítě (absence veřejného zadavatele/zánik potřebnosti identifikovaný ze
strany zadavatelů/zrušení registrace sociální služby/zánik poskytovatele/zjištění zásadního
porušení pravidel pro poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů apod.)

3.1 Žádost o aktualizaci Základní sítě JMK pro rok 2022
Při aktualizaci Základní sítě JMK pro rok 2022 jsou předmětem posuzování a projednávání
především změny týkající se snížení počtu lůžek/úvazků pracovníků přímé péče, případně dalších
zásadních skutečností v podobě poskytování služby již zařazené do Základní sítě JMK pro rok 2022,
jako je změna cílové skupiny, převažující formy poskytování apod. Potřebnost a podpora
požadovaných změn musí být deklarovaná příslušnou obcí s rozšířenou působností.
Způsob podání žádosti:
Žádost o aktualizaci údajů (akceptaci změny) v podobě poskytování služby zařazené do Základní sítě
JMK pro rok 2022 podává žadatel na příslušném elektronickém formuláři, prostřednictvím Krajského
informačního systému (dále jen „KISSoS“).
Žádost o aktualizaci sítě bude k dispozici na: https://kissos.kr-jihomoravsky.cz/krajska_sit/
Žádosti podané na formuláři pro sociální služby aktualizující údaje služby zařazené v Základní síti
JMK pro rok 2022 s aktualizovanými údaji o podobě kapacity lůžek a počtu úvazků v přímé péči musí
být v elektronické žádosti potvrzeny koordinátorem komunitního plánování příslušné obce
s rozšířenou působností.
Termín pro podávání žádostí:
Žádost o aktualizaci údajů (akceptaci změn) v podobě poskytování služby lze podat od 2. 8. 2021 do
9. 8. 2021.
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Nezasílat žádost o aktualizaci jednotek v Základní síti JMK v případě, že se údaje (úvazky, lůžka, cílová
skupina, věková skupina, územní působnost, sídlo zařízení, atd.) u služby nemění.
OSV v případě potřeby zdůvodnění požadovaných změn či zjištěných nesrovnalostí vyzve žadatele o
zařazení/aktualizaci Základní sítě JMK k přehodnocení, vysvětlení nebo k případné osobní konzultaci.
Zároveň bude konzultovat danou problematiku se zástupcem příslušné ORP v JMK, která je základní
jednotkou procesu plánování služeb v kraji a garantuje potřebnost a podporu poskytování dané
služby

3.2 Služby zařazené do individuálního projektu JMK
Sociální služby podporované v rámci individuálního projektu (azylové domy, intervenční centra,
sociálně terapeutické dílny a osobní asistence) podávají žádost o zařazení do Základní sítě na rok
2022, pokud u nich dochází ke změně údajů oproti roku 2021.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které byly do 31. 12. 2021 zařazeny do individuálního
projektu JMK, podají žádost (rozvojovou/aktualizující) o zařazení do Základní sítě JMK na rok 2022.
Zařazení sociální služby do Základní sítě JMK a vydání Pověření je jednou z podmínek pro poskytnutí
dotace z veřejných rozpočtů (státní, krajské, obecní) pro daný rok, není však deklarací výše finanční
podpory. Postup a podmínky pro finanční podporu pro rok 2022 budou upraveny v samostatných
dokumentech souvisejících s dotačními řízeními kraje a obcí.

3.3 Dočasná síť sociálních služeb JMK
Dočasnou síť sociálních služeb JMK (dále jen „Dočasná síť JMK“) tvoří od roku 2017 nové sociální
služby nebo rozšířené kapacity stávajících sociálních služeb nad rámec kapacit stanovených v Základní
síti JMK, které jsou na základě realizace neinvestičních projektů hrazené z finančních
prostředků Evropské unie. Jedná se např. o programy podpory z Evropského sociálního fondu,
v rámci Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám za místní podpory Agentury pro
sociální začleňování, v rámci strategií Komunitně vedeného místního rozvoje Místních Akčních Skupin
apod., kde není podmínkou dlouhodobá udržitelnost projektových aktivit.
Postup pro zařazení služby do Dočasné sítě JMK je ošetřen v Pravidlech pro tvorbu dočasné sítě
sociálních služeb v Jihomoravském kraji od roku 2017.

3.4 Síť služeb s celostátní působností
Jedná se o služby se zařízením a s působností na území JMK, kterým je, na základě splnění podmínek
pro zařazení do sítě Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) pro služby s celostátní
působností, uděleno MPSV Pověření k poskytování služeb v obecném hospodářském zájmu. Tyto
služby jsou finančně podporovány MPSV v rámci programu podpory sociálních služeb s celostátním či
nadregionálním charakterem (podpora podle § 104 odst. 3 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších). Zadavatelé služeb v JMK (kraj, obce) pak k tomuto pověření
a následnému spolufinancování mohou přistoupit prostřednictvím deklarace v příslušném právním
titulu (např. dotační smlouva).
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Definice pravidel pro služby s celostátní působností je plně v kompetenci Ministerstva práce a
sociálních věcí.

3.5 Ostatní registrované sociální služby/kapacity služeb
Jedná se o registrované sociální služby/rozšířené kapacity stávajících služeb se zařízením na území
JMK, které nesplňují podmínku souladu se Střednědobým plánem/Akčními plány - nevznikly jako
výstup procesu plánování sociálních služeb v JMK. Jsou to kapacity vzniklé nad rámec výše
uvedených sítí služeb. Financování těchto služeb/kapacit neprobíhá z veřejných prostředků a je plně
v kompetenci daného poskytovatele/zřizovatele služby.

4. Povinnosti poskytovatele zařazeného v Základní a Dočasné síti JMK
Poskytovatel je povinen:









disponovat po celou dobou zařazení do Základní sítě platnou registrací dle ZSS v rozsahu kapacit
zařazených do Základní sítě,
poskytovat sociální služby a mapovat potřeby uživatelů služeb v rozsahu Regionálních karet
sociálních služeb,
poskytovat sociální služby v souladu s pověřením k závazku služby obecného hospodářského
zájmu,
poskytovat sociální službu v rozsahu pověření, resp. v rozsahu kapacity definované v Základní síti
JMK,
informovat Jihomoravský kraj o plánovaných změnách kapacity služeb, způsobu poskytování,
místa poskytování apod.,
umožnit osobám zadavatele pověřeným ke kontrole efektivity sociálních služeb výkon kontrolní
činnosti,
poskytovat Jihomoravskému kraji požadované informace o službě (statistické výkazy apod.),
poskytovat zástupcům Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje informace
potřebné pro plánování a koordinaci sítě sociálních služeb, dle jejich požadavků.

Zařazení sociální služby/dílčí kapacity sociální služby do určitého typu sítě, vylučuje možnost zařazení
dané služby/stejných kapacit do Základní sítě JMK.

5. Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v
Jihomoravském kraji
Služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb v JMK pro rok 2022, která bude součástí Akčního
plánu rozvoje sociálních služeb v JMK pro rok 2022, budou ze strany JMK pověřeny k poskytování
služby v obecném hospodářském zájmu pro rok 2022 v souladu s Rozhodnutím Komise č. 2012/21/EU
ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování EU na státní podporu ve formě
vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené určitým podnikům pověřeným poskytováním
služeb obecného hospodářského zájmu.
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Jihomoravský kraj je garantem jednotného pověření závazku veřejné služby v oblasti poskytování
sociálních služeb na území kraje (dále jen „Pověření“), včetně jednotného výpočtu vyrovnávací
platby. Dílčí zadavatelé (obce) pak k tomuto Pověření přistupují prostřednictvím deklarace v
příslušném právním titulu (např. smlouva o dotaci). Pověření bude službám a jejich kapacitám
zařazeným do Základní sítě JMK vydáno elektronicky na období jednoho roku, tj. na rok 2022.

5.1 Zánik a změna Pověření
Pověření bude odejmuto v případě, že:




poskytovatel ukončí činnost dle § 82 zákona o sociálních službách,
registrující orgán rozhodl o zrušení registrace dle § 82 zákona o sociálních službách,
uplyne doba platnosti pověření.

Jihomoravský kraj může rozhodnout o odejmutí pověření v případě, že poskytovatel řádně neplní
povinnosti vyplývající z pověření nebo smlouvy o poskytnutí dotace a nesjedná nápravu ve stanovené
lhůtě stanovené Jihomoravským krajem. Jedná se o situace, kdy:






poskytovatel se dopustil porušení rozpočtové kázně,
poskytovatel nezajistil kapacitu a dostupnost služby v rozsahu pověření,
Jihomoravský kraj v rámci kontroly efektivity a účelnosti vynaložených finančních prostředků
zjistil, že poskytované činnosti nemají charakter sociální služby, že nevedou k řešení nepříznivé
sociální situace a sociálnímu začleňování,
poskytovatel Jihomoravskému kraji neposkytl požadované informace o službě (statistické výkazy
apod.) nebo uvedl nepravdivé údaje o službě.

Jihomoravský kraj může rozhodnout o odejmutí nebo změně pověření v případě změn ve struktuře
potřeb nebo sítě sociálních služeb, v případě, že:



kapacita sociální služby definovaná v pověření není dlouhodobě využívána,
se změnily potřeby poskytování sociálních služeb na území kraje a tyto potřeby je nutné uspokojit
jinými druhy služeb, jinou formou poskytování nebo v jiném území.

5.2 Přistoupení k pověření ze strany ostatních zadavatelů




Poskytováním služby obecného hospodářského zájmu je dotčená organizace pověřena jedním
nebo několika akty, tzv. Pověřením. Pověření obecně vydává veřejnoprávní instituce, v jejíž gesci
je zajištění předmětné služby obecného hospodářského zájmu a která zpravidla službu i
financuje. Na financování sociálních služeb se podílí více zadavatelů současně, pověření by tak
měl vydávat ten subjekt, který má při zajištění dané služby postavení hlavního zadavatele. U
služeb zařazených do krajské sítě sociálních služeb je tímto hlavním zadavatelem kraj, neboť
podle zákona zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb a určuje síť sociálních služeb na
svém území (§ 95 zákona o sociálních službách).
Ostatní zadavatelé (např. obec, stát) mohou ke krajskému Pověření přistoupit svými právními
akty (např. smlouva o poskytnutí dotace, příspěvek zřizovatele dle zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, apod.). Na základě těchto právních aktů mohou
zadavatelé financovat sociální služby zařazené do krajské Sítě služeb.
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6. Schvalovací proces JMK
Návrh podoby Základní a Dočasné sítě JMK je projednán v příslušných orgánech JMK (Rada JMK a
Zastupitelstvo JMK).
Poskytovatelé nebudou samostatně informováni o zařazení/nezařazení sociální služby do Základní
sítě.
Po schválení v orgánech JMK OSV informuje o výsledku vyvěšením schválené Základní a Dočasné sítě
JMK na webových stránkách JMK www.kr-jihomoravsky.cz .
Změny v podobě sociálních služeb, které nebudou projednány a schváleny výše uvedeným
stanoveným postupem, nebudou pro rok 2022 zohledněny ve financování sociální služby z
veřejných zdrojů.
ÚČINNOST
Tento dokument byl schválen Radou Jihomoravského kraje usnesením č. 754/21/R12 ze dne 24. 2.
2021.
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7. Výklad pojmů
Regionální karty sociálních služeb Jihomoravského kraje podrobně definují
obsah všech sociálních služeb. Obsah služby je zde vymezen prostřednictvím
potřeb uživatelů služby.

Regionální
karta
poskytovatelů
sociálních
služeb JMK

Jeden celý
úvazek

Na tvorbě Regionálních karet sociálních služeb Jihomoravského kraje
spolupracovali se zpracovatelským týmem experti na jednotlivé druhy
sociálních služeb.



Jsou zpracovány pro jednotlivé druhy sociálních služeb.



Definují obsah sociálních služeb skrze potřeby poskytovatele a
srovnávají tak rozsah činnosti jednotlivých poskytovatelů daného
druhu sociální služby zařazeného v krajské síti sociálních služeb.



Vymezují sociální službu prostřednictvím definování oblastí potřeb
běžného života (jako např. péče o sebe, pracovní uplatnění,
uplatňování práv), které daná služba s uživateli řeší. Tyto oblasti
potřeb jsou rozvedeny do jednotlivých potřeb uživatelů služeb.

Přepočteno na 8 hodin práce u nesměnného provozu a 7,5 hodin práce u
směnného provozu dle Zákoníku práce. Jedná se o všechny pracovní úvazky
v přímé i nepřímé péči, které jsou vykonávány formou pracovních smluv,
dohod o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohod o provedení práce (DPP).

Hodina přímé péče o klienta ze strany sociálního pracovníka a pracovníka v
sociálních službách bez započítání doby strávené na cestě. Do osobohodin se
započítává pouze základní činnost služby, nikoli fakultativní úkony.
Ukazatel je relevantní pro terénní a ambulantní služby sociální péče.
Osobohodinou se rozumí:
Hodina přímé CELKOVÉ HODINY PŘÍMÉ PÉČE – celkový počet hodin pracovníků přímé péče
péče/osobohod věnovaný uživatelům, popř. zájemcům o sociální službu při realizaci
základních činností služby. Forma přímé práce musí splňovat obsah
ina
základních činností, které jsou popsány v zákoně o sociálních službách. Do
osobohodin se započítávají i návazné odborné činnosti nutné
k zajištění/poskytnutí služby klientovi/zájemci, např. příprava na jednání se
zájemcem o službu, vedení záznamů týkající se průběhu poskytování sociální
služby, spolupráce s odborníky, uzavírání smluv.
Ukazatel vstupuje do výpočtu využití pracovního fondu pro přímou práci
s klientem
Intervence

Sociální práce s klientem trvající 30 minut a více. Nutno přepočítat na
jednotky, kdy 1 jednotka=30 minut.
Jedná se o vnější zásah sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociální
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službě do procesu změny životního stylu klienta/uživatele, resp. zájemce o
službu. Proces změny a konečný stav, ke kterému klient v rámci poskytování
služby směřuje, je součástí osobní dokumentace o klientovi. Intervence má
zpravidla charakter strukturovaného rozhovoru a směřuje ke zřetelnému cíli,
který koresponduje s cíli služby a s dojednanými, individuálně
naplánovanými osobními cíli uživatele.
Intervence může mít podobu:


osobního rozhovoru (záznam osobního rozhovoru je součástí
dokumentace o poskytování služby),



telefonického rozhovoru (záznam o telefonickém rozhovoru je
součástí dokumentace o poskytování služby),



elektronické, popř. písemné korespondence, např. zpráva navazující
instituci, odpovědi na dotazy klienta (e-mail je součástí
dokumentace o poskytování služby).

Do časového objemu intervence lze započíst samotný rozhovor nebo práci s
klientem, tak i návazné odborné činnosti nutné k zajištění/poskytnutí služby
klientovi/zájemci, např. příprava na intervenci, vedení záznamů týkající se
průběhu poskytování sociální služby, spolupráce s odborníky, uzavírání
smluv.
Vykazované intervence se vztahují pouze k časovému objemu přímé práce s
uživatelem, nikoli k počtu účastníků případné skupinové aktivity ani k počtu
pracovníků účastných skupinové aktivity.
V případě sociálních služeb zacílených na drogově závislé uživatele
(kontaktní centra, terénní programy) a sociálně aktivizačních služeb pro
rodiny s dětmi lze v nezbytných případech terénní práce vyžadujících
přítomnost více pracovníků (doložitelné v osobní dokumentaci klienta) lze
intervence a kontakty násobit počtem pracovníků přímé péče.
Základní typy intervencí:
- individuální - sociální práce pracovníka s klientem, individuální pohovor,
doprovod klienta
- skupinová - vzdělávací aktivity klientů, edukace, rodinné terapie,
doprovodné volnočasové/zájmové aktivity související s nabídkou činností
pro klienty, apod.);
- externí/kooperativní – intervence realizované ve prospěch klienta, kdy
klient nemusí být při této intervenci přímo účasten, např. jednání s úřady a
jinými institucemi ve prospěch uživatele služby, jednání s jiným odborníkem
ve prospěch uživatele soc. služby, jednání s rodinným příslušníkem ve
prospěch uživatele soc. služby apod.
Ukazatel je relevantní pro terénní a ambulantní služby sociální prevence.
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Jedná se o nepřetržitý čas strávený v aktivní interakci s konkrétním
klientem/zájemcem trvající nad 10 minut (od 10 minut do 30 minut =
kontakt). Oboustranná interakce mezi pracovníkem v sociální
službě/sociálním pracovníkem a klientem, popř. zájemcem o sociální službu,
která vede k prohloubení vzájemné důvěry a/nebo k vytvoření prostoru pro
nabídku a následnou realizaci služby. Kontakt má zpravidla formu
nestrukturovaného rozhovoru pracovníka s klientem.
Kontakt může být:
· osobní,
· telefonický,
· elektronický,
· písemný.
Základní typy kontaktů, které lze vykazovat:

Kontakty

- nespecifikovaný v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež (kontakt se
zařízením bez čerpání služby, např. využití prostor služby, pasivní trávení
volného času apod.),
- specifikovaný (uživatel
pracovníka/zařízení),

využívá

alespoň

něco

z

nabídky

- prvokontakt (jednání se zájemcem o službu, depistáž).
Ukazatel je relevantní pro terénní a ambulantní služby sociální prevence.
Pro účely výpočtu využití pracovního fondu pro přímou práci s klientem se
kontakty přičítají k intervencím.
1 intervence = min. 30 min. a více (pro potřeby výpočtu se 1 intervence
rovná 30 minutám)
1 kontakt = min. 10 minut, max. do 30 minut (pro potřeby výpočtu se 1
kontakt zprůměruje na 20 minut)
Pro účely výpočtu využití pracovního fondu pro přímou práci s klientem se
kontakty přičítají k intervencím v podobě: kontakty /3*2+intervence.

Lůžkoden

Jednotka výkonnosti pobytových sociálních služeb, kalendářní den za 1 lůžko
obsazené (dle uzavřené smlouvy) uživatelem služby. Součin počtu dnů
poskytování služby a počtu lůžek v zařízení.
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Ukazatel využití lůžkového fondu – obsazenost lůžkové kapacity klientem u
pobytových služeb, uvádí se v %. Obložnost je vypočtena jako podíl ročního
počtu lůžkodnů dle uzavřených smluv a maximálního počtu lůžkodnů
v daném roce. Obložnost je uváděna v %.

Obložnost

Vzorec:
Počet lůžkodnů dle smluv uzavřených s uživateli v daném roce / maximální
roční počet lůžkodnů (počet lůžek * 365).
Jde o zaměstnance organizace, kteří zajišťují úkony v přímé práci a
vykonávají odbornou činnost.
Rámcový výčet profesí v přímé péči:

Pracovníci
přímé péči

v



sociální pracovníci za podmínek stanovených v §109 a 110 zákona č.
180/2006 Sb.,



pracovníci v sociálních službách



pedagogičtí pracovníci



manželští a rodinní poradci



další odborní pracovníci, kteří přímo poskytují sociální služby.

Pozn. úvazky zdravotnického personálu se nezapočítávají do úvazků
pracovníků v přímé péči, a proto se i náklady s nimi spojené nezohledňují.
Jde o zaměstnance organizace, kteří nepracují v přímé péči (tj. nepracují
přímo s uživatelem sociální služby), ale zajišťují chod organizace po
technické, ekonomické, organizační stránce. V organizační struktuře mohou
figurovat jako zaměstnanci na hlavní pracovní poměr, dohodu o pracovní
činnosti nebo dohodu o provedení práce.
Rámcový výčet profesí v nepřímé péči:
Pracovníci
v
nepřímé péči

Počet úvazků

- ředitel, zástupce ředitele, vedoucí střediska, koordinátor - v případě, že
se nepodílejí na přímé péči
- administrativní pracovník
- personální pracovník, personalistka (mzdová, účetní)
- ekonom, účetní, hlavní účetní, rozpočtář
- provozní pracovník, uklízečka, kuchař
- vedoucí autoprovozu, řidič
- bezpečnostní a požární technik, správce budovy, technický pracovník.
Počet zaměstnanců přepočtený na celé úvazky za rok (úvazek = 8 hodin u
nesměnného provozu, 7,75 u dvousměnného a 7,5 hodiny u třísměnného
provozu).
Jedná se o všechny pracovní úvazky, které jsou vykonávány formou
pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce.
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Jedná se o objem hodin ročně, který jeden pracovník organizace odpracuje
během jednoho kalendářního roku.
Fond pracovní
doby a jeho
využití
pro
přímou
práci
s klientem

Rok 2022 má po odečtení placených svátků 252 pracovních dnů při 8
hodinové pracovní době. Po odečtení 20 dnů zákonné dovolené je pro účely
těchto Pravidel uvažována hodnota 232 pracovních dnů. Fond pracovní doby
v hodinách je tedy 232 x 8 = 1856 hodin.
Předpokládaný podíl výkonu přímé práce pracovníka na celkovém fondu
pracovní doby je stanoven od roku 2022 ve výši min. 55% – max. 90%.
U zaměstnanců, kteří mají zákonný nárok na 25 dnů dovolené ročně, se fond
pracovní doby stanoví analogicky.

Časová
dostupnost
služby

Počet hodin za týden, kdy je služba otevřená/dostupná uživatelům a kdy je
přítomen pracovník přímé péče. Nezapočítává se doba dojezdu a odjezdu
uživatelů do/ze zařízení ani cesta pracovníka za/od uživatele.

Deklarovaný
Klienti na základě uzavřených smluv – ústních i písemných.
počet reálných Jeden uživatel = jedno rodné číslo.
klientů
Údaj se uvádí za jeden celý kalendářní rok = roční kapacita.

Hodiny
strávené
cestě

Pomocný ukazatel u terénních služeb zohledňující dobu strávenou na cestě
při přejezdech ke klientům. Eviduje se dle podmínek nastavených v pracovně
– právních vztazích – rozhodující je místo výkonu práce, cesta na pracoviště
na se nezapočítává.
Např. pokud je začátek výkonu práce v bydlišti prvního klienta, cesta
k tomuto klientovi se nezapočítává, až přejezd k druhému a dalším klientům.
Ale pokud je začátek výkonu práce v zařízení služby, pak se započítává i cesta
k prvnímu klientovi.
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a no

denní + roční

a no

a no

denní + roční

a no

a no

denní + roční

a no

a no

denní + roční + počet
l ůžek

a no
terénní

a no
terénní

denní + roční

a no

denní + roční

a no

Intervenční centra
Nízkoprahová denní centra
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Noclehárny
Služby následné péče
*Nutnost odlišovat formu poskytování
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s
dětmi
*Nutnost odlišovat formu poskytování
Sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením
*Nutnost odlišovat formu poskytování
Sociálně terapeutické dílny
Terapeutické komunity
Terénní programy
Sociální rehabilitace
*Nutnost odlišovat formu poskytování

a no

a no

a no
pobytová

počet l ůžek

a no

počet l ůžek

a no

počet l ůžek

a no

počet l ůžek

a no

počet l ůžek

a no

denní + roční

a no

a no

roční

a no

a no

roční

a no

a no

počet l ůžek

a no

a no
terénní

a no

a no

počet l ůžek

a no

denní + roční

a no

a no

denní + roční

a no

a no

a no

a no

a no

a no

a no

a no

denní + roční + počet
l ůžek
denní + roční
denní + roční

Uživateloměsíc

a no

a no

oka mži tá + denní + roční

Lůžkodny a
obložnost

Hodiny na cestě

Odborné sociální poradenství
Osobní asistence
Pečovatelská služba
Tísňová péče
Průvodcovské a předčitatelské služby
Podpora samostatného bydlení
Odlehčovací služby
*Nutnost odlišovat formu poskytování
Centra denních služeb
Denní stacionáře
Týdenní stacionáře
Domovy pro osoby se zdravotním
postižením
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Chráněné bydlení
Raná péče
Telefonická krizová pomoc
Tlumočnické služby
*Nutnost odlišovat formu poskytování
Azylové domy
Domy na půl cesty
Kontaktní centra
*Nutnost odlišovat formu poskytování
Krizová pomoc
*Nutnost odlišovat formu poskytování

Intervence
jednotka =
30min.

a no

denní + roční

TYP SLUŽBY

Kontakt
jednotka =
10min.

denní + roční

Kapacita

Závazné ukazatele

Osobohodiny

Výkonnost služby (pouze základní činnosti)

a no
terénní
a no
pobytová

roční + počet l ůžek

a no

denní + roční + počet
l ůžek

a no

a no

denní + roční

a no

a no

a no
terénní

denní + roční

a no

a no

a no
terénní

denní + roční

a no
pobytová

a no

počet l ůžek

a no
a no

denní + roční

a no

a no

denní + roční + počet
l ůžek

a no

a no

a no
pobytová
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Síť sociálních služeb pro rok 2022
Služby sociální péče (pečovatelská služba)
Poskytovatelé sociální služby:
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim, IČO: 49457276
Druh poskytované služby: pečovatelská služba – skupina A
Diecézní charita Brno, Pečovatelská služba Oblastní charity Tišnov, Ráboňova 116,
666 01 Tišnov 1, IČO: 44990260
Druh poskytované služby: pečovatelská služba – skupina A

Služby sociální péče (bez pečovatelské služby)
Poskytovatelé sociální služby:
Diecézní charita Brno, Odlehčovací služba Oblastní charity Tišnov, Ráboňova 116,
666 01 Tišnov 1, IČO: 44990260
Druh poskytované služby: odlehčovací služby terénní – skupina A
Betanie - křesťanská pomoc, z. ú., Villa Vlaďka, Zahumení 639/64, 664 31 Lelekovice,
IČO: 65349547
Druh poskytované služby: odlehčovací služby pobytové – skupina A
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Rajhrad, Dům léčby bolesti s hospicem
sv. Josefa, Jiráskova 47, 664 61 Rajhrad, IČO: 44990260
Druh poskytované služby: odlehčovací služby pobytové – skupina C
Paspoint, z.ú., Anenská 10/10, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 26589907
Druh poskytované služby: osobní asistence – skupina A
Domov sv. Alžběty, Žernůvka 12, 666 01 Nelepeč-Žernůvka, IČO: 73633968
Druh poskytované služby: domovy pro seniory – skupina C
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim, IČO: 49457276
Druh poskytované služby: vznik v Kuřimi nové sociální služby denní stacionář – skupina A
- dosud nerealizováno, nachází se v projektové fázi
- v souladu s 6. komunitním plánem sociálních služeb a souvisejících aktivit správního
obvodu ORP Kuřim pro období 2021–2023

Služby sociální prevence
Poskytovatelé sociální služby:
DOTYK II, o.p.s., Vídeňská 11/127, Přízřenice, 619 00 Brno, IČO: 29277817
Druh poskytované služby: sociální rehabilitace – skupina A

Práh jižní Morava, z.ú., Tuřanská 199/12, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno,
IČO: 70288101
Druh poskytované služby: sociální rehabilitace – skupina A
Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Brno, Kamenomlýnská 124/2,
Brno-střed, Pisárky, 603 00 Brno 3, IČO: 26200481
Druh poskytované služby: sociální rehabilitace – skupina A
DOTYK II, o.p.s., Vídeňská 11/127, Přízřenice, 619 00 Brno, IČO: 29277817
Druh poskytované služby: raná péče – skupina A
Slezská diakonie, Poradna rané péče DOREA, Kamenná 184/11, Brno-střed, Štýřice,
639 00 Brno 39, IČO: 65468562
Druh poskytované služby: raná péče – skupina A
Společnost pro ranou péči, pobočka Brno, Uzbecká 572/32, Bohunice, 625 00 Brno 25,
IČO: 75094924
Druh poskytované služby: raná péče – skupina A
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., Hábova 1571/22, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
IČO: 00499811
Druh poskytované služby: raná péče – skupina A
SOS dětské vesničky, z.s., SOS Kompas Brno, Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, Borůvková 551/11, Medlánky, 621 00 Brno 21, IČO: 00407933
Druh poskytované služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – skupina A
RATOLEST BRNO, z.s., Sociálně aktivizační program, třída Kpt. Jaroše 2032/7b, Černá
Pole, 602 00 Brno, IČO: 65348893
Druh poskytované služby: sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – skupina A
SPONDEA, z.ú., Sýpka 1351/25, Černá Pole, 613 00 Brno, IČO: 25346342
Druh poskytované služby: intervenční centra – skupina A
Diecézní charita Brno, Oblastní charita Tišnov, Ráboňova 116, 666 01 Tišnov 1,
IČO: 44990260
Druh poskytované služby: od roku 2022 vznik v Kuřimi nové sociální služby nízkoprahové
zařízení pro děti a mládež – skupina A
- dosud nerealizováno
- v souladu s 6. komunitním plánem sociálních služeb a souvisejících aktivit správního
obvodu ORP Kuřim pro období 2021–2023

