Příloha č. 1a materiálu
ROZVOJOVÁ STRATEGIE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JMK PRO ROK 2020
Cílem strategie Jihomoravského kraje pro rok 2020, bude optimalizace stávající sítě sociálních
služeb s ohledem na reálné potřeby, kvalitu, efektivitu poskytované péče a finanční udržitelnost
podporovaného systému.
Podpora rozvoje bude zaměřena pouze na vybrané druhy sociálních služeb – uvedené
v tabulce níže, přičemž v některých případech je specifikováno další omezení – např.
rozšíření provozní doby služby, vymezení specifické cílové skupiny apod.
Pro rok 2020 jsou stanovené celokrajské rozvojové priority, současně je však dán dílčí
prostor pro realizaci priorit vyplývajících ze specifických potřeb jednotlivých okresů
nebo obcí s rozšířenou působností v JMK, přičemž potřebnost rozvoje je reflektována v
rámci procesu komunitního plánování na území 21 ORP v JMK.
Za rozvojovou aktivitu je považován:
•
•

záměr na vznik nové služby / již registrovaná stávající služba, která nově vstupuje do sítě –
nebyla součástí Základní sítě sociálních služeb v JMK pro rok 2019
rozšíření kapacit stávajících služeb - nové kapacity (úvazky přímé péče/lůžka) stávajících
služeb již zařazených v Základní síti pro rok 2019 nad rámec kapacit uvedených v Základní
síti 2019

PŘEHLED ROZVOJOVÝCH PRIORIT JMK PRO ROK 2020
A) Celokrajské priority
Druh služby

Podmínky podpory
•

možnost navýšení úvazků přímé péče ve vazbě na zhoršující
se stav klientů, vyžadující vyšší míru podpory, maximálně
však do 0,5 úvazku na lůžko v dané službě, s podmínkou
splnění poměru 80% ku 20% počtu klientů ve 3. a 4. stupni
závislosti k počtu klientů bez příspěvku na péči, v 1. a 2.
stupni závislosti. Procentní podíl klientů dle stupně závislosti
se vypočítá podle struktury klientů uvedené v závěrečné
zprávě za rok 2018, tj. k datu 31. 12. 2018.

•

možnost navýšení úvazků přímé péče ve vazbě na zhoršující
se stav klientů, vyžadující vyšší míru podpory, maximálně
však do 0,4 úvazku na lůžko v dané službě, s podmínkou
splnění poměru 70% ku 30% počtu klientů ve 3. a 4. stupni
závislosti k počtu klientů bez příspěvku na péči, v 1. a 2.
stupni závislosti. Procentní podíl klientů dle stupně závislosti
se vypočítá podle struktury klientů uvedené v závěrečné
zprávě za rok 2018, tj. k datu 31. 12. 2018.

•

vznik nové i rozšíření stávající služby pouze pro cílovou
skupinu osob s duševním onemocněním, nízkopříjmových
seniorů bez přístřeší/se závislostí na návykových látkách
možnost navýšení úvazků přímé péče ve vazbě na zhoršující
se stav klientů, vyžadující vyšší míru podpory, maximálně
však do 0,4 úvazku na lůžko v dané službě, s podmínkou
splnění poměru 80% ku 20% počtu klientů ve 3. a 4. stupni
závislosti k počtu klientů bez příspěvku na péči, v 1. a 2.
stupni závislosti. Procentní podíl klientů dle stupně závislosti
se vypočítá podle struktury klientů uvedené v závěrečné
zprávě za rok 2018, tj. k datu 31. 12. 2018.

domovy pro osoby se
zdravotním
postižením

domovy pro seniory

•
domovy se zvláštním
režimem

•
chráněné bydlení
•

rozšíření stávající služby v souladu s Doporučeným postupem
MPSV č. 2/2016 Materiálně - technický standard pro služby
sociální péče poskytované pobytovou formou*
pouze pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením

*viz http://www.mpsv.cz/cs/13916

B) Podporované rozvojové priority za jednotlivé okresy/ORP nad rámec výše uvedených
celokrajských priorit – výstup procesu komunitního plánování příslušných ORP v JMK
Druh služby a případné omezení jeho
rozvoje
•

rozšíření služby domov pro osoby se
zdravotním postižením pouze pro
cílovou skupinu osoby s PAS
v kombinaci s těžkým mentálním
postižením, pro klienty s vysokou
mírou podpory

•

rozšíření stávajících služeb sociální
rehabilitace v ambulantní a terénní
formě poskytování pro specifickou
cílovou skupinu osoby s duševním
onemocněním; maximálně do výše 9
úvazků pracovníků přímé péče, za
podmínky, že daná výše úvazku bude
zabezpečovat sociální část v
Centrech duševního zdraví dle
doporučeného postupu MPSV ČR č.
2/2017* pro sociální část Center
duševního zdraví

•

rozšíření stávajících služeb sociální
rehabilitace v ambulantní a terénní
formě poskytování pro specifickou
cílovou skupinu osoby s PAS;
maximálně do výše 4,0 (z nichž je 1,5
úvazku přímé péče pro ORP Brno a 2,5
úvazku přímé péče pro ORP Znojmo)
úvazků pracovníků přímé péče

•

rozšíření stávajících služeb raná péče;
maximálně však do výše 1 úvazku
pracovníků přímé péče

•

vznik nové služby domovy pro osoby
se zdravotním postižením v kontextu
procesu transformace

•

rozšíření stávajících služeb sociální
rehabilitace v ambulantní a terénní
formě poskytování pro specifickou
cílovou skupinu osoby s duševním
onemocněním; maximálně do výše 1,3
úvazků pracovníků přímé péče, za
podmínky, že daná výše úvazku bude

Okres/ORP

okres Brno - město

ORP Znojmo

ORP Kyjov

zabezpečovat sociální část v
Centrech duševního zdraví dle
doporučeného postupu MPSV ČR č.
2/2017* pro sociální část Center
duševního zdraví
•

•

redefinice sociálně aktivizační
služby pro seniory a OZP do sociální
rehabilitace; maximálně do výše 1,05
úvazků v přímé péči
vznik nové služby – pobytové
odlehčovací služby v ORP, ve které
absentuje; maximálně do 3 lůžek

ORP Veselí nad Moravou

ORP Hodonín

•

rozšíření stávajících služeb centra
denních služeb; maximálně do výše
1,2 úvazků pracovníků přímé péče

•

vznik nové služby domov pro osoby
se zdravotním postižením pro
cílovou skupinu osoby s PAS v
kombinaci s těžkým mentálním
postižením, pro klienty s vysokou
mírou podpory, maximálně do 6 lůžek

ORP Šlapanice

vznik nové služby denní stacionáře
pouze v ORP, kde služba pro danou
cílovou skupinu dosud absentuje;
maximálně do výše 3 úvazků
pracovníků přímé péče

ORP Židlochovice

•

*viz. https://www.mpsv.cz/files/clanky/30854/Doporuceny_postup_2_2017_CDZ.pdf

Pro zařazení rozvojového záměru sociálních služeb odpovídajícímu výše uvedené
rozvojové strategii do Základní sítě sociálních služeb v JMK pro rok 2020 (a současně tedy
do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro rok 2020) je nezbytná deklarace
potřebnosti a podpory plánovaného záměru právě ze strany obce s rozšířenou
působností:
•

•

potřebnost rozvojového záměru je výstupem procesu komunitního plánování na území
příslušné ORP v JMK, případně je v rámci procesu komunitního plánování reflektována –
soulad s aktuálním s komunitním plánem/s připravovaným komunitním plánem dané
ORP
na základě výše uvedeného se předpokládá zařazení rozvojového záměru do návrhu
obecní/okresní sítě služeb. Ta definuje služby a jejich kapacity, jejichž podpora je pro
dané území žádoucí a současně garantuje krajem stanovený podíl spolufinancování
obce/obcí na nákladech služby dle příslušných pravidel JMK pro rok 2020

•

deklarace potřebnosti je potvrzena schvalovacími orgány obcí a do 1. 5. 2019 předána
na OSV – oddělení sociálních služeb.

Hodnocení a následná podpora rozvojových záměrů bude zohledňovat potřebnost daných
kapacit reflektovanou v rámci procesů komunitního plánování sociálních služeb na území
21 ORP a finanční spoluúčast deklarovanou ORP.

