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Úvod 

Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb na Blanensku z hlediska kritérií kvality 

plánování sociálních služeb bylo zpracováno pro projekt „Komunitní plánování sociálních služeb města 

Blansko“.  

Cílem vyhodnocení je srovnat průběh procesu komunitního plánování sociálních služeb na Blanensku se 

systémem měření kvality plánování.  

Vyhodnocení je zamýšleno jako zpětná vazba pro účastníky plánování. 

Základní metodikou pro hodnocení stavu procesů plánování bylo posouzení podle Kritérií kvality plánování 

sociálních služeb (metodika MPSV) v 8 základních klíčových oblastech: 

 Legitimita, 

 Popis aktuální situace, 

 Kvalifikace a kompetentnost, 

 Řízení procesu plánování, 

 Zapojování aktérů, 

 Kvalita plánů rozvoje sociálních služeb, 

 Informovanost o procesu, 

 Monitoring procesu a zvyšování kvality procesu. 

Celkem bylo posuzováno 8 klíčových oblastí a 26 kritérií. Jednotlivá kritéria byla v souladu s metodikou 

hodnocena tříbodovou škálou, konkrétně byly přiřazovány hodnoty: 

 kritérium je naplněno, 

 kritérium je naplněno částečně, 

 kritérium není naplněno. 

K hodnocení byly využity všechny dostupné podklady a další potřebné informace byly doplňovány rozhovory 

s kompetentními osobami, aktivně zapojenými do procesu plánování (členové pracovních skupin).  

V rámci jednání pracovních skupin a řídící skupiny proběhlo dotazníkové šetření, které bylo zaměřeno na 

hodnocení průběhu a realizace procesu z pohledu jednotlivých účastníků plánování.  
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Evaluace 

Hodnocení procesu plánování a realizace projektu probíhá pravidelně na několika úrovních. 

 Průběh realizace projektu je kontrolován a hodnocen na setkáních koordinačního monitorovacího 

týmu, který je tvořen koordinátorem komunitního plánování, projektovým manažerem, metodikem 

a odborným asistentem na komunitní a strategické plánování. Při společných jednáních a 

konzultacích je kontrolováno plnění klíčových aktivit projektu, soulad plnění s harmonogramem 

projektu a čerpání finančních prostředků projektu. Výsledky jsou pravidelně shrnuty v Monitorovací 

zprávě projektu. 

 Monitoring plnění cílů a opatření, která jsou definovaná v dokumentu Komunitního / Akčního plánu 

pro plánovací období, je prováděn 1x ročně a je předmětem zprávy Vyhodnocení Komunitního / 

Akčního plánu za příslušný rok, která je předkládána do konce měsíce dubna vedení města Blansko a 

následně zveřejňována. Na vyhodnocení se podílí všichni členové pracovních skupin a řídící skupiny. 

 Vyhodnocení procesu plánování sociálních služeb probíhalo průběžně v rámci jednání pracovních 

skupin a řídící skupiny. Členové mají při každém setkání možnost vyjádřit své vlastní názory a 

náměty k řešení aktuálních problémů. Ke zjištění názorů jednotlivých účastníků na vedení a 

organizaci celého procesu je využito evaluačního dotazníku. 

 

Vyhodnocení procesu plánování 

Zdroje vyhodnocení procesu plánování: 

 Dosud schválené dokumenty 

- I. Komunitní plán sociálních služeb města Blansko pro období 2008 – 2009 

- II. Komunitní plán sociálních služeb města Blansko pro období 2010 – 2011 

- Akční plán rozvoje sociálních služeb města Blansko pro rok 2012 

 Aktuální verze komunitního plánu 

- 3. Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013 - 2016 

 Další zdroje dat a informací potřebných pro zpracování hodnocení  

-  jednací řády, Základní listina, zpracované analýzy 

- Projekt „Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko“, reg.č. CZ. 1.04/3.1.03/78.00036 

 Usnesení Rady města Blansko a Zastupitelstva města Blansko 

 Zápisy z jednání pracovních skupin a řídící skupiny 

 Evaluační dotazník 
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Historický základ vývoje podpory procesu KPSS  

Proces komunitního plánování je aktivně začleněn do sociální politiky města Blansko od roku 2007 a vychází 

z realizované koncepce strategického plánování rozvoje města Blansko.  

První zpracované dokumenty Komunitního plánu sociálních služeb měly krátkodobý charakter – I. a II. 

Komunitní plán byly zpracovány a schváleny na 2 roky (pro období 2008 – 2009, pro období 2010 – 2011), 

na ně navazoval jednoletý Akční plán rozvoje sociálních služeb města Blansko pro rok 2012. Všechny 

dokumenty byly projednávány v pracovních skupinách komunitního plánování, komisi sociální, Radě města 

Blansko a následně schváleny Zastupitelstvem města Blansko. 

Město Blansko při realizaci procesu plánování aktivně spolupracovalo s krajským koordinátorem 

komunitního plánování Jihomoravského kraje, krajským metodikem a dalšími zainteresovanými stranami. 

Uzavřením Smlouvy o spolupráci v rámci individuálního projektu Jihomoravského kraje jasně deklarovalo 

podporu komunitnímu plánování na území města Blansko. Dalším milníkem bylo podání žádosti o grantový 

projekt – „Komunitní plánování sociálních služeb města Blansko“. Město Blansko tak získalo finanční 

prostředky z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a 

zaměstnanost a Státního rozpočtu ČR, které umožnily ukotvení procesu plánování a rozvoj spolupráce 

s obcemi celého správního obvodu obce s rozšířenou působností. 

Díky intenzivní spolupráci všech členů pracovních skupin, zástupců poskytovatelů i obcí, byl v průběhu roku 

2012 zpracován „3. Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013 – 2016“, který byl Zastupitelstvem města 

Blansko dne 4. 12. 2012 schválen. K procesu plánování přistoupily i některé obce na Blanensku a 

3. Komunitní plán schválily ve svých samosprávných orgánech. 

Hodnocení řízení procesu 

Proces komunitního plánování je zajišťován na Městském úřadu Blansko, na odboru sociálních věcí, oddělení 

sociálních služeb. 

Koordinace procesu je zajištěna sociálními pracovníky odboru, kteří splňují zákonem stanovené požadavky 

na vzdělání. Metodicky je proces podpořen dvěma metodiky a odborným asistentem pro komunitní a 

strategické plánování. 

Výstupy z pracovních skupin jsou prezentovány a schvalovány Komisí sociální a projednávány a schvalovány 

Radou města Blansko a Zastupitelstvem města Blansko. 
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Obrázek 1: Organizační struktura 

 

Proces komunitního plánování je podpořen základními dokumenty vymezujícími činnost a způsoby jednání 

řídící skupiny a pracovních skupin – Jednacím řádem a Základní listinou komunitního plánování sociálních 

služeb města Blansko. 

Komunikaci mezi všemi zainteresovanými stranami i s veřejností zajišťují pracovníci Centra pro podporu 

komunitního plánování Blansko. 

Dotazníkové šetření 

Jedním z podkladů pro vyhodnocení procesu plánování dle Kritérií kvality plánování sociálních služeb jsou 

informace zjištěné dotazováním členů pracovních skupin.  

V průběhu jednání pracovních skupin a řídící skupiny v březnu 2013 byli členové požádáni o vyplnění 

Evaluačního dotazníku, který mj. zjišťoval názory na průběh a vedení procesu plánování a vyzváni k vyslovení 

připomínek a námětů ke zlepšení. 

Předložený dotazník vyplnilo celkem 25 dotazovaných napříč všemi pracovními / cílovými skupinami. Jeden 

respondent byl hostem – nečlen. 

 

Vyhodnocení  

V rámci dotazování byla zjišťována především oblast: 

 organizace a vedení jednání pracovních skupin, 

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 

RADA MĚSTA KOMISE SOCIÁLNÍ 

ODBOR SOC CENTRUM PRO PODPORU 

KP BLANSKO 

METODIK 

ŘÍDÍCÍ SKUPINA 

PS RODINA V KRIZI, 
MLÁDEŽ 

PS OSOBY SE ZRAV. 
POSTIŽENÍM 

PS SENIOŘI PS OSOBY OHROŽENÉ 

SOC. VYLOUČENÍM 
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 informovanost o komunitním plánování, 

 realizace procesu 

 

Organizace a vedení jednání pracovních skupin 

Většině dotazovaných vyhovuje čas i den jednání pracovních skupin. Problémy nemají členové pracovních 

skupin ani s frekvencí svolávání schůzek.  Jeden dotazovaný by uvítal častější setkávání, jeden méně časté. 

Většina by uvítala dřívější informování o termínech setkání tak, aby jim to umožnilo přizpůsobit pracovní 

program. 

Všichni dotazovaní oceňovali především koncepčnost a transparentnost. Vzájemné setkávání umožňuje 

účastníkům přístup k přehledným informacím, vzájemné informovanosti i možnost spolupráce a 

propojenosti jednotlivých služeb, možnost sdílení informací. Kladně byla hodnocena i dobrá pracovní 

atmosféra, otevřenost účastníků při řešení problému, možnost vyslovit vlastní názor či vznášet dotazy. 

Někteří účastníci sdělili, že je v průběhu jednání málo časového prostoru pro diskuzi samotných účastníků, 

případně jim vadí neaktivita některých účastníků. Uvítali by, kdyby měli diskutované materiály předkládány 

dopředu, před jednáním a tištěné materiály by bylo vhodné mít pro každého. 

 

Informovanost o komunitním plánování 

Členům pracovních skupin jsou dosud předávané informace především emailovou formou od koordinátora. 

Tato forma komunikace je pro většinu dotazovaných jednoznačně nejpreferovanější. 

Informace podávané prostřednictvím webových stránek jsou pro dotazované celkově spíše srozumitelné, 

lehce dostupné a přehledné. Výjimečně spíše nesrozumitelné. Nová podoba stránek města Blansko a 

komunitního plánování se jevila nepřehledná jednomu dotazovanému. 

Veřejnost je informována prostřednictvím tiskových zpráv, novinových článků i článků na webových 

stránkách www.kpss-blansko.cz a www.blansko.cz. 

Teoretické znalosti o procesu plánování získali někteří členové pracovních skupin již v minulých letech 

v rámci vzdělávacích aktivit individuálního projektu Jihomoravského kraje – „Komunitní plánování v kostce“. 

Většina z dotazovaných by uvítala další možnost získávání teoretických informací o komunitním plánování, a 

to především v rámci jednání pracovních skupin, případně elektronickou formou. 5 dotazovaných by se 

zúčastnilo vzdělávacího semináře. 

 

Realizace procesu 

Většina dotazovaných se domnívá, že je zapojeno dostatečné spektrum osob a organizací. Vhodné se jeví 

zapojení Úřadu práce – PnP, metodik, zástupců z oblasti školství – školy, odbor školství, ze zdravotnictví, 

http://www.kpss-blansko.cz/
http://www.blansko.cz/
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kurátora a více zástupců obcí – např. starostové, představitelé samosprávy. 

Proces plánování přináší dle názorů respondentů širší pohled na problematiku služeb, přístupné informace o 

službách v regionu, kladně byl hodnocen přístup k informacím a možnost tyto informace sdílet a využívat 

pro fungování vlastní sociální služby. Umožňuje efektivní spolupráci mezi poskytovateli při řešení problému 

jednotlivých klientů. 

Někteří členové pracovní skupiny vyjádřili obavu, zda lze prostřednictvím komunitního plánování najít 

smysluplné řešení pro fungování systému neziskových organizací. Dále obava z toho, nakolik rada a 

zastupitelstvo bere plán v úvahu a zda se podaří naplnit priority a opatření. Plánování naráží na realitu 

nedostatku finančních prostředků. 

Proces zjišťování potřeb veřejnosti a uživatelů sociálních služeb hodnotí jako spíše dostatečný až průměrný.  

 

Navrhované změny v procesu plánování 

 Bylo by vhodné vypracovat systém financování jednotlivých služeb a vytvořit funkční plán 

 Přenos informací z a na JmK i mimo problematiku plánování 

 Větší zapojení zástupců všech obcí 

 Seznámit samosprávné orgány (které problematice příliš nerozumí) s potřebností vyšší podpory 

 Lepší předávání zpětné vazby 

 Více sdělovat potřeby a pomoc jiných sociálních služeb 

 Materiály k diskuzi zasílat častěji dopředu 

 Zřídit diskusní fórum na webu 

Obecně lze říci, že očekávání z komunitního plánování byla u členů pracovních skupin spíše naplněna. 
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Hodnocení klíčových oblastí dle Kritérií kvality plánování 

sociálních služeb 

Část kritérií lze označit jako „formální“, protože zahrnují hodnocení založené na existenci či neexistenci 

konkrétního písemného dokumentu. K těmto kritériím patří například 1.2, 4.1, 4.2, 7.1, 8.1 a některá další. V 

těchto případech byla respektována základní definice kritéria, a proto byla tato kritéria hodnocena 

negativně. V hodnocení je však doplněn komentář ve smyslu „dokument není, ale v praxi funguje“. 

Klíčová oblast č. 1: LEGITIMITA 

 

1.1 Samospráva schválila usnesením vytvoření Komunitního plánu sociálních služeb. 

Kritérium, 
požadavek kvality 

Vytvoření Komunitního plánu sociálních služeb je schváleno samosprávou 

Důkaz, indikátor 
kvality 

Záměr vytvoření komunitního plánu nebyl v počátku procesu schvalován samosprávnými 
orgány. V roce 2010 a 2012 schválilo Zastupitelstva Smlouvu o spolupráci v rámci individuálního 
projektu Jihomoravského kraje, kterou se zavazuje spolupracovat při procesu komunitního 
plánování sociálních služeb na úrovni jihomoravského kraje a zároveň plánovat na území své 
obce. 

Hodnocení Kritérium naplněno částečně. Důkaz je částečný 

Komentáře a 
doporučení 

Proces plánování a zpracování dokumentu komunitního plánu funguje. I. Komunitní plán 
sociálních služeb města Blansko byl schválen v roce 2007. Město Blansko uspělo v grantovém 
projektu financovaném z prostředků EU, ve kterém se zavázalo mj. zpracovat 3. Komunitní plán 
sociálních služeb Blansko. 

 
 

1.2 Je schválen záměr tvorby Plánu rozvoje sociálních služeb a obsahuje prvky obsažené v popisu 
kritéria. 

Kritérium, 
požadavek kvality 

Záměr je schválen samosprávou a obsahuje minimálně: 
- poslání a cíl procesu 
- územní dosah (vymezení spolupráce) 
- harmonogram časového a finančního určení procesu 
- organizační struktura 
- personální zajištění včetně vymezení pravomocí 
- definované výstupy procesu. 

Důkaz, indikátor 
kvality 

Ačkoliv záměr tvorby plánu na začátku procesu plánování – před zpracováním prvního 
dokumentu - nebyl schvalován samosprávnými orgány, výše uvedené parametry jsou obsažené 
již v I. Komunitním plánu. Vymezení, poslání, cíle, principy i organizační struktura jsou v Základní 
listině komunitního plánování sociálních služeb města Blansko.  
V roce 2010 a 2012 schválilo Zastupitelstva Smlouvu o spolupráci v rámci individuálního 
projektu Jihomoravského kraje, kterou se zavazuje spolupracovat při procesu komunitního 
plánování sociálních služeb na úrovni Jihomoravského kraje a zároveň plánovat na území své 
obce. 

Hodnocení Kritérium je naplněno Důkaz je kompletní 

Komentáře a 
doporučení 

Město Blansko uspělo v grantovém projektu financovaném z prostředků EU, ve kterém se 
zavázalo mj. zpracovat 3. Komunitní plán sociálních služeb Blansko. Projekt definuje poslání a cíl 
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procesu, územní dosah (vymezení spolupráce), harmonogram časového a finančního určení 
procesu, organizační strukturu, výstupy procesu i personální zajištění včetně vymezení 
pravomocí.  

 
 

1.3 Komunitní plán sociálních služeb je schválen samosprávou 

Kritérium, 
požadavek kvality 

Komunitní plán sociálních služeb je schválen samosprávou 

Důkaz, indikátor 
kvality 

Zastupitelstvo města schválilo 3. Komunitní plán sociálních služeb Blansko 2013 – 2016 na 
svém 10. zasedání konaném dne 4. 12. 2012 usnesením č. 34 

Hodnocení Kritérium je naplněno Důkaz je kompletní 

Komentáře a 
doporučení 

I. Komunitní plán sociálních služeb města Blansko pro období 2008 – 2009 – schváleno 
Zastupitelstvem města Blansko dne 11. 12. 2007 
II. Komunitní plán sociálních služeb města Blansko pro období 2010 – 2011 – schváleno 
Zastupitelstvem města Blansko dne 9. 3. 2010 
Akční plán rozvoje sociálních služeb města Blansko pro rok 2012 – schválen 
Zastupitelstvem města Blansko dne 6. 12. 2011 

 

Klíčová oblast č. 2: POPIS AKTUÁLNÍ SITUACE 

 

2.1 Analýza existujících zdrojů pro zajištění sociálních služeb obsahuje všechny potřebné údaje. 

Kritérium, 
požadavek kvality 

Analýza existujících zdrojů pro zajištění sociálních služeb obsahuje zejména: 
- přehled sociálních služeb v obci/regionu 
- analýzu finančních toků v sociálních službách 
- údaje ze stávajících Plánů rozvoje sociálních služeb vyšší úrovně  

Důkaz, indikátor 
kvality 

Byla vytvořena samostatná Analýza poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb v ORP Blansko, 
která obsahuje všechny potřebné údaje – zpracováno v roce 2007 a v roce 2012. 
Analýza zdrojů území je obsažena ve zpracované Sociodemografické analýze ORP Blansko – 
zpracována v roce 2007 a v roce 2012. 
Názory veřejnosti byly zmapovány sociologickým průzkumem, jehož výstupem je Analýza 
nových sociálních rizik – zpracováno v roce 2012. 
Zpracovaný a schválený Komunitní plán vychází z dokumentu vyšší úrovně – Střednědobý plán 
rozvoje sociálních služeb v jihomoravském kraji pro období 2012 - 2014 a Akční plán rozvoje 
sociálních služeb Jihomoravského kraje (roční plány) 

Hodnocení Kritérium je naplněno Důkaz je kompletní, existuje v písemné podobě 

Komentáře a 
doporučení 

 

 
 

2.2 Zjišťování potřeb existuje, je kvalitní, opakovatelné a kontrolovatelné. 

Kritérium, 
požadavek kvality 

Zjišťování potřeb existuje, je kvalitní, opakovatelné a kontrolovatelné. 

Důkaz, indikátor 
kvality 

Analýza potřeb, které mohou být vyřešeny prostřednictvím sociálních služeb je obsažena v 
Analýze uživatelů sociálních služeb ORP Blansko. Zjišťování potřeb probíhalo v roce 2007, v roce 
2010 (Jihomoravský kraj) a v roce 2012. Zvolená 
metodologie je kombinací všech doporučených metod pro zjišťování potřeb. 
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Zdroje dat jsou k dispozici pro další analýzy a jsou veřejně dostupné. 

Hodnocení Kritérium je naplněno částečně. Zjišťování probíhalo podle předem stanovené 
metodologie, jsou k dispozici zdroje dat. 

Komentáře a 
doporučení 

Z dotazování členů pracovních skupin vyplynulo, že je zjišťování potřeb spíše dostatečné až 
průměrné. Vzhledem k měnícím se životním a sociálním podmínkám rodin i jednotlivců 
proběhne diskuze nad způsobem a frekvencí zjišťování potřeb veřejnosti i uživatelů sociálních 
služeb. 

 
 

2.3. Analýza zdrojů pro zajištění sociálních služeb je vztažena ke zjištěným potřebám. 

Kritérium, 
požadavek kvality 

Analýza zdrojů pro zajištění sociálních služeb je vztažena ke zjištěným potřebám. 

Důkaz, indikátor 
kvality 

Porovnání probíhalo v řadě diskusí, např. při zpracování SWOT analýzy na veřejném setkání, při 
řídících i pracovních skupinách, při stanovování vize i jednotlivých opatření 

Hodnocení Kritérium je naplněno Důkaz je kompletní 

Komentáře a 
doporučení 

 

 

Klíčová oblast č. 3: KVALIFIKACE A KOMPETENTNOST 

 

3.1 Jsou stanoveny požadavky na kvalifikaci a kompetentnost osob v organizační struktuře procesu. 

Kritérium, 
požadavek kvality 

Jsou stanoveny minimální požadavky na kvalifikaci a kompetentnost pozic v organizační 
struktuře procesu plánování sociálních služeb. 
Tyto požadavky odpovídají vykonávaným činnostem na konkrétních pozicích. 

Důkaz, indikátor 
kvality 

Organizační struktura je stanovena v Komunitním plánu a v rámci tohoto dokumentu schválena 
Radou města Blansko. Pro většinu pozic je zde popsána kvalifikace a kompetentnost osob, 
vykonávajících odborné činnosti na stanovených pozicích. Projekt KPSS definuje pozice 
jednotlivých členů realizačního týmu (koordinátor, projektový manažer, metodik, odborný 
asistent…). Každá pozice týmu má popis práce.  
Postavení a činnosti členů pracovních skupin a řídící skupiny jsou obsaženy v Jednacích řádech 
skupin. 

Hodnocení Kritérium je naplněno. Důkaz je kompletní. Každá odborná pozice uvedená 
v organizační struktuře má stanoveny požadavky na 
kvalifikaci a kompetentnost, jejichž naplnění je 
doloženo. 

Komentáře a 
doporučení 

 

 
 

3.2 Je zajištěno vzdělávání účastníků procesu 

Kritérium, 
požadavek kvality 

Je zajištěno vzdělávání pro všechny účastníky v procesu plánování. 

Důkaz, indikátor 
kvality 

V průběhu plánování se uskutečnilo několik běhů seminářů „Komunitní plánování v kostce“. 
Tohoto školení se zúčastnili někteří členové (dle zájmu) pracovních skupin i organizačního týmu. 
Koordinátor a projektový manažer absolvovali vzdělávací semináře a supervizi v oblasti 
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plánování sociálních služeb a dále seminář „Ekonomika a financování sociálních služeb.“ 
Vzdělávací akce jsou nabízeny v rámci aktivity individuálního projektu Jihomoravského kraje. 
Informace o nabízených seminářích předává koordinátor písemnou formou nebo ústní formou 
na setkáních pracovních skupin. 

Hodnocení Kritérium je naplněno Důkaz je kompletní. Vzdělávání bylo nabízeno všem 
účastníkům během aktivního zapojení do procesu. 

Komentáře a 
doporučení 

V dotazníkovém šetření se vyjádřili členové pracovních skupin k formě získávání teoretických 
informací o komunitním plánování. Většina členů by uvítala možnost získávání teoretických 
poznatků a to především přes internet (mailem) či v rámci jednání pracovních skupin. Někteří 
dotazovaní (cca 10%) by volilo i možnost účasti na semináři). 

 

Klíčová oblast č. 4: ŘÍZENÍ PROCESU PLÁNOVÁNÍ 

 

4.1 Je definována organizační struktura procesu plánování, popis činností, rozhodovací pravomoci a 
zodpovědnosti jednotlivých pozic. 

Kritérium, 
požadavek kvality 

Je definována organizační struktura procesu plánování, popis činností, rozhodovací pravomoci a 
zodpovědnosti jednotlivých pozic. 

Důkaz, indikátor 
kvality 

Organizační struktura je popsána v dokumentu Komunitní plán a projektové dokumentaci ke 
grantovému projektu, kde jsou uvedeny také rozhodovací pravomoci a popis činností a 
zodpovědnosti. Ty jsou také uvedeny v Jednacím řádu řídící skupiny a Jednacím řádu pracovních 
skupin.  

Hodnocení Kritérium je naplněno. Důkaz je kompletní. Organizační struktura je 
definována včetně popisu činností, rozhodovacích 
pravomocí a odpovědností jednotlivých pozic. 

Komentáře a 
doporučení 

 

 
 

4.2 Jsou zpracována a schválena pravidla upravující postavení a způsoby jednání skupin podílejících 
se na plánování sociálních služeb. 

Kritérium, 
požadavek kvality 

Jsou zpracována, schválena a v praxi uplatňována pravidla upravující postavení, organizaci a 
způsoby jednání skupin podílejících se na plánování sociálních služeb (statuty, jednací řády, 
apod.). 

Důkaz, indikátor 
kvality 

Existuje Jednací řád řídící skupiny a Jednací řád pracovních skupin. Postavení a pravidla jednání 
pracovních skupin jsou dána také Základní listinou. 

Hodnocení Kritérium je naplněno. Důkaz je kompletní. Pravidla ustavující postavení, 
organizace a způsob jednání pracovních skupin jsou 
zpracována, schválena a uplatňována v praxi. 

Komentáře a 
doporučení 

 

 
 

4.3 Členové pracovních skupin jsou obeznámeni s postupy práce a s formou výstupů pracovní 
skupiny a podle toho postupují. 

Kritérium, 
požadavek kvality 

Jsou uplatňovány takové postupy, které zajistí kompatibilní výstupy pracovních skupin. 
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Důkaz, indikátor 
kvality 

Výstupy z jednotlivých pracovních skupin jsou kompatibilní, jak je patrné ze zápisů z jednání a z 
výsledného komunitního plánu. 
Členové pracovních skupina byli seznámeni s postupy práce a s formou výstupů pracovních 
skupin na pracovních setkáních. 

Hodnocení Kritérium je naplněno. Důkaz je kompletní. 

Komentáře a 
doporučení 

 

 
 

4.4. Při jednání skupin podílejících se na plánování sociálních služeb je upřednostňováno 
konsensuální rozhodování. 

Kritérium, 
požadavek kvality 

Při jednání skupin podílejících se na plánování sociálních služeb je upřednostňováno 
konsensuální rozhodování. 

Důkaz, indikátor 
kvality 

Konsensuální rozhodování předpokládá jak Základní listina, tak jednací řády a pravidla 
komunikace. Ze zápisů je patrné, že rozhodnutí byla přijímána v diskusi a shodou. 

Hodnocení Kritérium je naplněno Důkaz je kompletní. Konsensuální rozhodování ve 
skupinách je uplatňováno ve většině případů. 

Komentáře a 
doporučení 

 

 
 

4.5. Je zajištěna informovanost uvnitř systému. 

Kritérium, 
požadavek kvality 

Je zajištěna informovanost uvnitř systému. 

Důkaz, indikátor 
kvality 

Způsob informování o jednání pracovních skupin je popsán v Jednacích řádech. Z rozhovoru s 
účastníky plánování je zřejmé, že jsou se způsobem informování seznámeni.  

Hodnocení Kritérium je naplněno částečně Alespoň jeden z důkazů je zcela naplněn 

Komentáře a 
doporučení 

Pomocí evaluačního dotazníku byla zjišťována forma předávání informací v rámci procesu 
plánování.  Jednoznačně preferovanou formou komunikace jsou emaily od koordinátora, čímž 
byla potvrzena a odsouhlasena současně zavedená praxe. 
Přestože nebyla stanovena podrobná pravidla pro předávání informací v pracovních skupinách, 
v praxi se to jako problém neprojevuje.  

 

Klíčová oblast č. 5: ZAPOJOVÁNÍ 

 

5.1 Je doložen postup zapojování 

Kritérium, 
požadavek kvality 

Je zpracován a v praxi uplatňován postup zapojování, který obsahuje: 
- účel a způsoby zapojování 
- aktéři jsou informováni o možnostech svého zapojování do tvorby komunitního plánu 
- harmonogram činností zapojování 
- kritické body (selhání) a návrh jejich řešení 
- systém vnějšího připomínkování dokumentů. 

Důkaz, indikátor 
kvality 

Projektová dokumentace obsahuje účel a způsob zapojování všech aktérů. Ti jsou informování 
prostřednictvím emailů od koordinátora, tiskových zpráv a internetu. Harmonogram činností je 
obsažen v projektové dokumentaci i v 3. Komunitním plánu sociálních služeb Blansko 2023 - 
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2016. Rizika a návrhy řešení jsou součástí projektové dokumentace i Komunitního plánu. 
Vnější připomínkování dokumentů je zakotveno v Harmonogramu činností ve 3. Komunitním 
plánu. 

Hodnocení Kritérium je naplněno Postup zapojování obsahuje všechny výše uvedené 
body a zahrnuje zapojování všech aktérů. 

Komentáře a 
doporučení 

 

 
 

5.2 Uživatelé, poskytovatelé i zadavatelé jsou zastoupeni v organizační struktuře a podílejí se na 
rozhodování. 

Kritérium, 
požadavek kvality 

Uživatelé, poskytovatelé i zadavatelé jsou zastoupeni v organizační struktuře a podílejí se na 
rozhodování. 

Důkaz, indikátor 
kvality 

Zapojení uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů do řídící skupiny a pracovních skupin dokládá 
jejich seznam. V případě řídící skupiny je jmenný seznam zveřejněný na internetu i v dokumentu 
3. Komunitního plánu, seznam členů pracovních skupin je dostupný u koordinátora KPSS. 

Hodnocení Kritérium je naplněno. Důkaz je kompletní. V rámci organizační struktury 
jsou zastoupeni uživatelé, poskytovatelé i zadavatelé 
a podílejí se na rozhodování. 

Komentáře a 
doporučení 

 

 
 

5.3. Uživatelé, poskytovatelé i zadavatelé jsou zapojeni do přípravy a zpracování Komunitního plánu 
sociálních služeb a veřejnost má možnost připomínkovat priority, opatření a aktivity. 

Kritérium, 
požadavek kvality 

Uživatelé, poskytovatelé i zadavatelé jsou zapojeni do přípravy a zpracování Komunitního plánu 
sociálních služeb. 
Jsou vytvořeny podmínky, aby jednotlivé priority, opatření a aktivity Komunitního plánu mohly 
být připomínkovány veřejností. 

Důkaz, indikátor 
kvality 

Zapojení uživatelů, poskytovatelů i zadavatelů do přípravy a zpracování plánu je patrné ze 
zápisů z pracovních skupin. Široká veřejnost měla možnost připomínkovat postup a výstupy 
plánování prostřednictvím připomínkovacího formuláře dostupného na pracovišti Centra pro 
podporu komunitního plánování a na webu. 
Informace a výzvy k zapojení byly také zveřejněny v tiskových zprávách. 

Hodnocení Kritérium je naplněno. Důkaz je kompletní. Uživatelé, poskytovatelé i 
zadavatelé jsou zapojeni do přípravy a zpracování 
Plánu rozvoje sociálních služeb. Veřejnost měla 
možnost se zapojit do připomínkování priorit, 
opatření a aktivit. 

Komentáře a 
doporučení 
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Klíčová oblast č. 6: KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  

 

6.1 Komunitní plán obsahuje všechny náležitosti 

Kritérium, 
požadavek kvality 

Komunitní plán sociálních služeb je písemně zpracován a obsahuje zejména tyto 
náležitosti: 
- popis stávajícího stavu a analýzu existujících zdrojů a potřeb v území, včetně ekonomického 
vyhodnocení 
- strategie a postupy zajištění a rozvoje sociálních služeb v území 
- způsob financování systému sociálních služeb v území 
- sledování a vyhodnocování plnění Plánu a způsob, jakým lze v Plánu provést změny 
- povinnosti a odpovědnosti zúčastněných (subjektů, osob, organizací) za realizaci Plánu a jeho 
dílčích částí. 

Důkaz, indikátor 
kvality 

V Komunitním plánu a Akčním plánu a jeho přílohách jsou popsány oblasti uvedené v kritériu. 

Hodnocení Kritérium je naplněno. Důkaz je kompletní. Plán obsahuje všechny 
uvedené náležitosti. 

Komentáře a 
doporučení 

 

 
 

6.2. Plán je v souladu s jeho záměrem (viz kritérium 1.2) 

Kritérium, 
požadavek kvality 

Plán odpovídá aktuálnímu znění záměru včetně schválených dodatků. 

Důkaz, indikátor 
kvality 

Komunitní plán a jeho přílohy je v souladu se záměrem 

Hodnocení Kritérium je naplněno. Důkaz je kompletní. Plán odpovídá aktuálnímu 
záměru. 

Komentáře a 
doporučení 

 

 
 

6.3. Plán je v souladu s dokumenty nižší a vyšší úrovně 

Kritérium, 
požadavek kvality 

V Plánu jsou obsaženy údaje potřebné pro účely plánování na vyšší i nižší úrovni v požadované 
formě a rozsahu. 

Důkaz, indikátor 
kvality 

Komunitní plán a jeho přílohy je v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v 
Jihomoravském kraji a ročními Akčními plány rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji. 

Hodnocení Kritérium je naplněno. Důkaz je kompletní. Plán je zcela v souladu s 
požadavky souvisejících dokumentů. 

Komentáře a 
doporučení 

 

 
 

6.4. V plánu jsou odděleny sociální služby od ostatních služeb.  

Kritérium, 
požadavek kvality 

V plánu jsou odděleny sociální služby od ostatních služeb.  
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Důkaz, indikátor 
kvality 

V 3. Komunitním plánu sociálních služeb Blansko 2013 - 2016 jsou všechny aktivity, které nejsou 
přímo sociální službou ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb. Označeny jako související aktivity. I 
tyto činnosti však přímo souvisí s poskytováním sociálních služeb 

Hodnocení Kritérium je naplněno. Důkaz je kompletní. V plánu jsou odděleny 
sociální služby od ostatních služeb.  

Komentáře a 
doporučení 

 

 
 

6.5. Existují vazby mezi prioritami, opatřeními a aktivitami. 

Kritérium, 
požadavek kvality 

Z Plánu jsou zřejmé logické vazby mezi prioritami, opatřeními a aktivitami. 

Důkaz, indikátor 
kvality 

Vize rozvoje sociálních služeb na Blanensku je logicky naplňována stanovenými prioritami, které 
odpovídají uvedeným opatřením a aktivitám. 

Hodnocení Kritérium je naplněno. Důkaz je kompletní. Z Plánu je zřejmá logická a 
obsahová vazba mezi prioritami, opatřeními a 
aktivitami. 

Komentáře a 
doporučení 

 

 

Klíčová oblast č. 7: INFORMOVANOST  

 

7.1. Existuje písemný postup informování občanů v území, obsahuje uvedené oblasti a je naplňován. 

Kritérium, 
požadavek kvality 

Je písemně zpracován a v praxi uplatňován postup informování, který obsahuje zejména: 
- účel poskytování informací 
- způsob poskytování informací 
- formy informování osob se specifickými potřebami komunikace 
- osoby odpovědné za poskytování informací 
- jak často jsou informace poskytovány 
- kde jsou informace dostupné 
- postup vyhodnocení srozumitelnosti a dostupnosti informací 

Důkaz, indikátor 
kvality 

Projektová dokumentace popisuje osoby odpovědné za poskytování informací, jejich účel a 
způsob. Nikde nejsou písemně určeny formy informování osob se specifickými potřebami 
komunikace ani postup vyhodnocení srozumitelnosti a dostupnosti informací. 

Hodnocení Kritérium je naplněno částečně. Postup v písemné podobě nezahrnuje všechny 
kritéria, jsou však doloženy důkazy o 
informování. 

Komentáře a 
doporučení 

 

 
 

7.2. Jsou doloženy způsoby, četnost a aktuálnost informování. 

Kritérium, 
požadavek kvality 

V území jsou průběžně zveřejňovány a aktualizovány minimálně tyto informace: 
- základní informace o poslání, cílech a principech plánování sítě sociálních služeb v území 
- základní dokumenty (záměr viz kritérium 1.2, pravidla upravující postavené a způsoby jednání 
skupin podílejících se na plánování sociálních služeb viz kritérium 4.2) 
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- informace o průběhu celého procesu plánování sociálních služeb a jeho výstupech (včetně 
všech rozhodnutí, pozvánek na veřejná jednání a zápisů z nich) 
- informace o odpovědných osobách (pozice, kompetence, pravomoci, kontakty) 
- informace o možnostech zapojení se do procesu plánování 
- informace o stávajícím stavu sítě sociálních služeb v území (nabídka služeb, struktura 
poskytovatelů, jejich veřejné závazky, podmínky poskytování služeb, kvalita dostupných služeb) 
- základní informace o fungování a financování systému sociálních služeb v České republice, 
druhy sociálních služeb dle zákona 108/2006 Sb. 

Důkaz, indikátor 
kvality 

Veškeré výše uvedené informace jsou zveřejňovány na internetu a dále pak také 
prostřednictvím tiskových zpráv. Způsob zveřejňování informací odpovídá postupu uvedenému 
v projektové dokumentaci. 

Hodnocení Kritérium je naplněno. Důkaz je kompletní. Osoby odpovědné za 
systém informování jsou schopny doložit 
způsoby, četnost a aktuálnost informování o 
všech oblastech podle 7.2. 

Komentáře a 
doporučení 

 

 

Klíčová oblast č. 8: ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PROCESU  

 

8.1. Existují postupy pro monitorování a vyhodnocování klíčových oblastí v procesu plánování 
sociálních služeb a implementace Plánu. 

Kritérium, 
požadavek kvality 

Postupy monitorování a vyhodnocování klíčových oblastí existují v písemné podobě a obsahují 
zejména: 
- způsoby monitorování a vyhodnocování 
- měřitelná kritéria monitorování a vyhodnocování (jedním z kritérií je soulad činností s 
posláním, cíli procesu viz 1.2 a s principy plánování sociálních služeb) 
- kdo je odpovědný za monitorování a vyhodnocování 
- co se bude dít se zjištěními. 

Důkaz, indikátor 
kvality 

Postupy pro monitorování a vyhodnocování procesu plánování jsou popsány v projektové 
dokumentaci. Jsou zde stanovené zodpovědné osoby. Monitorovací ukazatele stanovené 
v projektové dokumentaci odpovídají požadavkům OP LZZ.  

Hodnocení Kritérium je naplněno částečně. Dokumenty popisující postupy monitorování a 
vyhodnocování pro některé klíčové oblasti 
existují v písemné podobě a obsahují 
požadované indikátory, nebo jsou stanoveny 
pro všechny klíčové oblasti a obsahují pouze 
některé požadované indikátory. 

Komentáře a 
doporučení 

 

 
 

8.2. Postupy jsou realizovány v praxi a zjištění z nich jsou využívána ke zlepšování kvality procesu. 

Kritérium, 
požadavek kvality 

Postupy jsou realizovány v praxi a zjištění z nich jsou využívána ke zlepšování kvality procesu. 

Důkaz, indikátor 
kvality 

Písemnými důkazy jsou zejména monitorovací zprávy, zpráva o vyhodnocení dokumentu 
Komunitního / Akčního plánu, kterou zpracovává koordinátor 1x ročně, zápisy z jednání 
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pracovních skupin a řídící skupiny. 1x ročně je u členů pracovních skupin zjišťována zpětná vazba 
pomocí evaluačních dotazníků. Informace z nich získané jsou využívány ke zlepšení procesu 
plánování. 

Hodnocení Kritérium je naplněno. Existují písemné důkazy, že postupy (podle 8.1) 
jsou realizovány a zjištění z nich jsou využívána 
ke zlepšování kvality procesu. Naplňování je 
potvrzeno i v rozhovorech 
se zodpovědnými pracovníky. 

Komentáře a 
doporučení 

 

 
 

8.3. V procesu je využívána externí podpora 

Kritérium, 
požadavek kvality 

Ke zvyšování kvality procesu je využívána podpora třetích stran. 

Důkaz, indikátor 
kvality 

Externí podpora je zajištěna metodickou podporou krajského metodika a metodika a odborného 
asistenta pro komunitní a strategické plánování. 

Hodnocení Kritérium je naplněno. Důkaz je kompletní. Podpora třetích stran je 
využívána, o této podpoře existují písemné 
důkazy. 

Komentáře a 
doporučení 
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Příloha 

Evaluační dotazník 
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Vážení členové řídící/pracovní skupiny, 
obracíme se na Vás s žádostí o vyplnění předloženého dotazníku, který bude sloužit k lepšímu nastavení 
parametrů efektivity komunitního plánování sociálních služeb v Blansku. 
Instrukce: Platnou variantu zakroužkujte 
 

1. Jsem členem: 
1. Pracovní skupiny 

2. Řídící skupiny 

2. Vyhovují Vám dny jednání pracovních/řídících skupin? 
1 rozhodně ne; 5 rozhodně ano; 

1 2 3 4 5 

Pokud NE, jaké dny by Vám více vyhovovali ? 

…………………………………………...………………………………………………………………………………………………….........................

....................................................................................................................................................... 

3. Vyhovuje Vám čas jednání pracovních/řídících skupin? 
1 rozhodně ne; 5 rozhodně ano; 

1 2 3 4 5 

Pokud NE, jaký čas by Vám více vyhovoval ? 

…………………………………………...………………………………………………………………………………………………….........................

....................................................................................................................................................... 

4. Vyhovuje Vám frekvence jednání pracovních/řídících skupin? 
1 rozhodně ne; 5 rozhodně ano; 

1 2 3 4 5 

Pokud NE, jak často/méně se chcete scházet? 

…………………………………………...………………………………………………………………………………………………….........................

....................................................................................................................................................... 

5. Domníváte se, že je do procesu komunitního plánování zapojeno dostatečné spektrum zainteresovaných 
osob?  

1 rozhodně ne; 5 rozhodně ano; 

1 2 3 4 5 
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Pokud NE, jaké osoby nebo organizace byste zapojili do procesu komunitního plánování? 

…………………………………………...………………………………………………………………………………………………….........................

....................................................................................................................................................... 

6. Jaká forma předávání informací, zápisů, pozvánek Vám nejvíce vyhovuje? 

1. E-mailem od koordinátora 
2. Zveřejnění na internetových stránkách 
3. Vývěskou na nástěnce odboru 

4. Jinak, jak……………………………………………………………………………………………………………….. 
7. Jsou podle Vás materiály o komunitním plánování na internetových stránkách: 

1 rozhodně ne; 5 rozhodně ano; 

Lehce dostupné 
 

1 2 3 4 5 
Přehledné 
 

1 2 3 4 5 
Srozumitelné 
 

1 2 3 4 5 

8. Co se Vám na schůzkách nelíbí a co vám nevyhovuje? 

 

 

 

 

 

9. Co se Vám na schůzkách líbí a co vám vyhovuje? 
 
 

 

 

 

 

10. Využil/a byste další možnost získávání teoretických informací o komunitním plánování? 
1 rozhodně ne; 5 rozhodně ano; 

1 2 3 4 5 

Pokud ANO (odpověď 4,5), jakou formou? 

1. Přes internet 
2. V rámci jednání pracovních skupin 
3. V rámci semináře 
4. tištěným materiálem 
5. Jinak, jak…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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11. Domníváte se, že proces zjišťování potřeb veřejnosti a uživatelů soc. služeb je dostatečný? 

1 rozhodně ne; 5 rozhodně ano; 

1 2 3 4 5 

12. Co by se mělo změnit v procesu komunitního plánování? 
 

 

 

 

 
13. Byla naplněna Vaše očekávání z komunitního plánování? 

1 rozhodně ne; 5 rozhodně ano; 

1 2 3 4 5 

14. Co Vám přinesl proces komunitního plánování? 

Pozitiva, prosím rozveďte: 

 

 

 

 

 

  Negativní zkušenosti, z jakého důvodu? 

 

 

 

 

 

15. Které sociální služby považujete za zcela zásadní na území ORP Blansko (krizová infrastruktura sítě 
sociálních služeb)? Zdůvodněte. 
 

 

 

 

 

 

DĚKUJEME ZA VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU. 
 


