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Východiska procesu plánování 

sociálních služeb v JMK 
• Základní jednotka: správní obvod ORP 

• Smlouvy o spolupráci mezi JMK a 21 ORP (od 2010) 

           - proces KPSS → komunitní plán 

• Provázání výstupů procesů plánování a financování - deklarace 

potřebnosti a finanční podpory rozvojových záměrů služeb ze strany ORP 

• Realizace individuálních projektů „Podpora KPSS JMK“ a „Podpora KPSS 

JMK II.“  

             - smlouvy o spolupráci, nabídka vzdělávání, metodická podpora 

             - realizace výzkumných aktivit 

             - informační aktivity  
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Východiska procesu plánování 

sociálních služeb v JMK 
• Změna podoby střednědobých a komunitních plánů 

• Změny v hodnocení a financování  stávajících sociálních služeb – 

měřitelnost kritérií, objektivizace nákladů, zefektivnění systému 

rozhodování o financování 
 

• Metodika hodnocení sociálních služeb v návaznosti na optimalizaci 

sítě soc. služeb v JMK (ZJMK, září 2013) 

       - zohledňuje kvantitativní i kvalitativní kritéria  

       - umožňuje porovnat výkonnost jednotlivých služeb na základě 

předem stanovených kritérií, kterým jsou přisouzeny adekvátní váhy 

       - nastavení základní úrovně efektivity a kvality služeb v JMK 
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Projekt „Podpora plánování rozvoje 

sociálních služeb v Jihomoravském kraji III.“ 

Zahájení:  1. 1. 2014                       Ukončení:  30. 6. 2015 

Celková částka:  6.661.590 Kč z ESF – OP LZZ 
 

Aktivity projektu: 
1. Podpora udržitelného systému plánování sociálních služeb, včetně 

podpory partnerství na místní a regionální úrovni 

2. Vytvoření a působení multidisciplinárních týmů 

3. Vznik a nastavení udržitelných nástrojů pro měření a hodnocení  

efektivnosti sociálních služeb - benchmarking sociálních služeb 

4. Podpora zvyšování kvality sociálních služeb  

5. Informační aktivity - podpora informovanosti o nabídce sociálních 

služeb 
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KA 02 Vytvoření a působení 

multidisciplinárních týmů 
Nová platforma = vzájemně provázaný tříúrovňový systém síťování 

služeb. 

• úroveň ORP: budou na základě uzavřených smluv s JMK probíhat 

místní procesy KPSS  

• okresní úroveň: v rámci multidisciplinárních týmů řešena 

provázanost strategií, návrh a zajištění minimální sítě sociálních 

služeb pro dané území  

• krajská úroveň: prostřednictvím metodické vedení ORP v oblasti 

KPSS + ve spolupráci s MT bude monitorovat, analyzovat dopady a 

nastavovat mechanismy pro efektivní správu sítě služeb v území 
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KA 03 Benchmarking sociálních služeb 

• Vznik a nastavení udržitelného nástroje pro měření a hodnocení 

efektivnosti sociálních služeb 

• Návaznost na výstupy analýzy sítě sociálních služeb v 

Jihomoravském kraji v rámci IP Podpora KPSS v JMK II. 

• Analytický nástroj - softwarová aplikace, umožní vkládat, 

zpracovávat, analyzovat a vyhodnocovat údaje nezbytné k řízení 

sítě služeb v kraji 

• Součástí bude nastavení ověřovacích a kontrolních mechanismů 

pravdivosti dat  
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KA 04 Podpora zvyšování kvality 

sociálních služeb 
• Inspekční tým pro kontrolu kvality služeb v JMK 

• Realizace kontrolních šetření - ve všech registrovaných službách se 

zařízeními na území JMK, realizuje inspekční tým ve 3 tříměsíčních 

etapách; 1. etapa (březen-květen 2014) 

• Provázanost s dotačním řízením – kritérium kvality 

• Metodické setkání se službami - před zahájením a po ukončení 

kontrol etapy 

• Audity kvality v příspěvkových organizacích JMK 
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Problematika financování služeb sociální 

prevence: 

• 186 služeb prevence (80 financování z ESF, 106 dotace) 

• Po 6 letech končí financování z ESF, roční náklady 80 služeb  - 194 mil. Kč 

 STRATEGIE JMK K ŘEŠENÍ: 

• Sjednocení nákladovosti služeb prevence dle Metodiky hodnocení 

sociálních služeb 

• Zpracování navazujícího projektu (leden – září 2015) pro vybrané typy 

služeb 

•   Realizace VZ „Analýza potřebnosti služeb sociální prevence v JMK“ 

      - potřebnost kapacit služeb prevence v ORP/okrese 

• Setkávání okresních multidisciplinárních týmů – priority a provázanost 

• Spolupráce s klíčovými partnery (ORP, MPSV) - financování služeb 
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Děkuji za pozornost. 
 

 

Mgr. Martina Blešová 

Odbor sociálních věcí  

Krajského úřadu Jihomoravského kraje 

 

blesova.martina@kr-jihomoravsky.cz 

 

mailto:blesova.martina@kr-jihomoravsky.cz
mailto:blesova.martina@kr-jihomoravsky.cz
mailto:blesova.martina@kr-jihomoravsky.cz
mailto:blesova.martina@kr-jihomoravsky.cz
mailto:blesova.martina@kr-jihomoravsky.cz

