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HODNOCENÍ KVALITY PROCESŮ 
PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB 

 

 
Šluknovsko 

 
 

Plán rozvoje sociálních služeb Šluknovska 2013-2016 
 
 
Tato hodnotící zpráva vznikla jako výstup prací při realizaci zakázky „Hodnocení kvality 
procesů plánování rozvoje sociálních služeb“ v rámci projektu Podpora plánování a 
transformace sociálních služeb v Ústeckém kraji, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00043. 
Projekt je financován z dotace poskytnuté v rámci Operačního programu Lidské zdroje a 
zaměstnanost Evropského sociálního fondu. 
 
Základní metodikou pro hodnocení stavu procesů 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. 
 
V této struktuře je zpracován tento dokument (hodnotící zpráva), který je jako příloha 
součástí komplexního hodnotícího dokumentu pro Ústecký kraj. Podrobnější informace 
k použité metodice a způsobu hodnocení jsou uvedeny v jeho Části A. - Souhrnné 
hodnocení kvality procesů. 
 

 
Zásadní doporučení pro zvyšování kvality procesů v dalším období jsou pro hodnocené 
území shrnuty v závěrečné kapitole tohoto dokumentu. 
 

 

 

červenec 2012 
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KLÍČOVÁ OBLAST Č.1 -  LEGITIMITA 

Popis  
PROCES PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JE V ÚZEMÍ LEGITIMNÍ, POKUD JE 
SCHVÁLEN SAMOSPRÁVOU 
 
Předmět hodnocení 
1.1. Samospráva schválila usnesením vytvoření Plánu rozvoje sociálních služeb. 
1.2. Je schválen záměr tvorby Plánu rozvoje sociálních služeb a obsahuje prvky obsažené 
v popisu kritéria. 
1.3. Plán rozvoje sociálních služeb je schválen samosprávou. 
 
Hodnocení Kritérií 
1.1 Samospráva schválila usnesením vytvoření Plánu rozvoje sociálních služeb. 
 
Kritérium, požadavek kvality Vytvoření Plánu rozvoje sociálních služeb je schváleno 

samosprávou. 
 
Důkaz, indikátor kvality Je předloženo písemné usnesení samosprávou, které 

schvaluje vytvoření Plánu rozvoje sociálních služeb.  
 
Hodnocení Kriterium je naplněno částečně. 
 
Komentáře a doporučení O pořízení společného komunitního plánu pro region 

Šluknovska bylo rozhodnuto na zasedání Sdružení 
starostů pro rozvoj Šluknovska dne 26. 9. 2008. 
Koordinátorem procesu a příjemcem dotace na realizaci 
KP je Kostka Krásná Lípa, p.o. Rozhodnutí není 
podloženo usnesení zastupitelstev dotčených obcí. 
Předpokládá se podpis dohod o spolupráci s  Varnsdorf 
a Rumburk. Příprava KP byla aktivně zahájena v roce 
2011. 

 
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 Je předloženo písemné usnesení samosprávy, které 

schvaluje záměr vytvoření Plánu rozvoje sociálních 
služeb nebo existuje více usnesení samosprávy, která 
schvalují jeho části. 

 
Hodnocení Kriterium je naplněno částečně. 
 
Komentáře a doporučení Usnesení neexistuje, podklady a záměr projektu ale byly 

projednány ve Sdružení. Je odsouhlasena osnova KP a 
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harmonogram zpracování, stejně jako základní 
dokumenty pro zajištění procesu. 

 
1.3 Plán rozvoje sociálních služeb je schválen samosprávou. 
 
Kritérium, požadavek kvality Plán rozvoje sociálních služeb je schválen samosprávou 
 
Důkaz, indikátor kvality Je předloženo písemné usnesení samosprávy, které 

schvaluje Plán rozvoje sociálních služeb. 
 
Hodnocení Kriterium není naplněno. 
 
Komentáře a doporučení KP je ve fázi zpracování, předpoklad projednání a 

schválení do konce roku 2012. 
 

KLÍČOVÁ OBLAST Č.2 - POPIS AKTUÁLNÍ SITUACE 

Popis  
POPIS AKTUÁLNÍ SITUACE ZAHRNUJE ÚDAJE O SOUČASNÝCH SOCIÁLNÍCH 
SLUŽBÁCH, ANALÝZU EXISTUJÍCÍCH ZDROJŮ PRO ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A 
ANALÝZU POTŘEB. 
 
Předmět hodnocení 
2.1. Analýza existujících zdrojů pro zajištění sociálních služeb obsahuje všechny potřebné 
údaje. 
2.2. Zjišťování potřeb existuje, je kvalitní, opakovatelné a kontrolovatelné. 
2.3. Analýzy zdrojů pro zajištění sociálních služeb je vztažena ke zjištěným potřebám. 
 
Hodnocení Kritérií 
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 sociálních služeb z vyšší a 

nižší úrovně, pokud existují. 
 
Důkaz, indikátor kvality Přehled sociálních služeb v obci/regionu obsahuje 

alespoň údaje z veřejné části registru poskytovatelů 
sociálních služeb. 

 Existuje popis finančních toků na poskytování sociálních 
služeb v daném území. 

 Jsou využita data ze stávajících plánů sociálních služeb 
z vyšší a nižší úrovně, pokud existují. 

 
Hodnocení Kriterium je naplněno. 
 
Komentáře a doporučení Analýza zdrojů je součástí již zpracovaného dokumentu 

„Analýza potřeb pro zajištění sociálních služeb na 
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Šluknovsku“ (zpracovatel KC Kostka a SocioFaktor 
s.r.o.). Analýza obsahuje potřebné informace o zdrojích.    

 
2.2. Zjišťování potřeb existuje, je kvalitní, opakovatelné a kontrolovatelné. 
 
Kritérium, požadavek kvality Zjišťování potřeb existuje, je kvalitní, opakovatelné a 

kontrolovatelné. 
 
Důkaz, indikátor kvality Existuje analýza potřeb, které mohou být vyřešeny 

prostřednictvím sociálních služeb. 
 Zvolená metodologie zjišťování potřeb je vhodná a 

použitelná vzhledem k předem stanoveným cílům a 
cílové skupině. 

 Jsou k dispozici zdroje dat zjišťování (např. dotazníky, 
osnovy otázek, atd.). 

 
Hodnocení Kriterium je naplněno. 
 
Komentáře a doporučení Analýza potřeb je rovněž součástí dokumentu „Analýza 

potřeb pro zajištění sociálních služeb na Šluknovsku“ 
(viz kritérium 2.1). Zahrnuje pohled na potřebnost ze 
strany všech 3 zásadních skupin aktérů (poskytovatelé, 
uživatelé, zadavatelé) a souhrnné analytické závěry. 

 
2.3. Analýzy 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 Lze doložit, že existující zdroje byly porovnány se 

zjištěnými potřebami. 
 To vedlo k definování chybějících či přebytečných 

zdrojů. 
 
Hodnocení Kriterium je naplněno. 
 
Komentáře a doporučení Je součástí závěrů zpracovaných v dokumentu „Analýza 

potřeb pro zajištění sociálních služeb na Šluknovsku“. 
 

 

KLÍČOVÁ OBLAST Č.3 - KVALIFIKACE A KOMPETENTNOST 

Popis 
OSOBY PODÍLEJÍCÍ SE NA KOORDINAČNÍCH, METODICKÝCH, KONZULTAČNÍCH, 
FACILITACÍCH, ANALYTICKÝCH A VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTECH V RÁMCI PROCESU 
PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (DÁLE JEN ODBORNÉ ČINNOSTI) MAJÍ 
POTŘEBNOU KVALIFIKACI, ZNALOSTI A DOVEDNOSTI. 
 
Předmět hodnocení 
3.1. Jsou stanoveny požadavky na kvalifikaci a kompetentnost osob v organizační struktuře 
procesu. 
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3.2. Je zajištěno vzdělávání účastníků procesu. 
 
Hodnocení kritérií 
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 Je k dispozici organizační struktura s požadavky na 

kvalifikaci a kompetentnost osob, vykonávající odborné 
činnosti na stanovených pozicích, jejichž naplnění lze 
doložit. 

 Zajištěno rozhovory s účastníky procesu, popř. studiem 
dokumentů. 

 
Hodnocení Kriterium je naplněno částečně. 
 
Komentáře a doporučení Organizační struktura je definována a popsána, 

kvalifikační požadavky stanoveny nejsou. V projektu 
bylo počítáno se vzděláváním a doplňováním kvalifikace 
zapojených osob.  

 
3.2. Je zajištěno vzdělávání účastníků procesu. 
 
Kritérium, požadavek kvality Je zajištěno vzdělávání pro všechny účastníky procesu 

plánování. 
 
Důkaz, indikátor kvality existující nabídka vzdělávání pro účastníky procesu je 

doloženo, je nabízena účastníkům procesu. 
 Zjištěno rozhovory s účastníky procesu, popř. studiem 

dokumentů. 
 
Hodnocení Kriterium je naplněno částečně. 
 
Komentáře a doporučení  Manažer a vedoucí pracovních skupin absolvovali 

základní proškolení od metodika procesu (CKP Ústí nad 
Labem) v kurzu Komunitní plánování. Další vzdělávání 
je plánováno v průběhu realizace projektu. 
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KLÍČOVÁ OBLAST Č.4 - ŘÍZENÍ PROCESU PLÁNOVÁNÍ 

Popis 
PROCES PLÁNOVÁNÍ JE EFEKTIVNĚ A TRANSPARENTNĚ ŘÍZEN. JE ZAJIŠTĚN 
PŘENOS INFORMACÍ VE VŠECH ÚROVNÍCH PROCESU PLÁNOVÁNÍ. 
 
Předmět hodnocení 
4.1. Je definována organizační struktura procesu plánování, popis činností, rozhodovací 
pravomoci a zodpovědnosti jednotlivých pozic. 
4.2. Jsou zpracována a schválena pravidla upravujících postavení a způsoby jednání skupin 
podílejících se na plánování sociálních služeb. 
4.3. Členové pracovních skupin jsou obeznámeni s postupy práce a s formou výstupů 
pracovní skupiny, a zda podle toho postupují. 
4.4. Při jednání skupin podílejících se na plánování sociálních služeb je upřednostňováno 
konsenzuální rozhodování. 
4.5. Je zajištěna obousměrná informovanost uvnitř systému. 
 
Hodnocení kritérií 
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 zodpovědnost 
jednotlivých pozic. 

 
Důkaz, indikátor kvality Dokumenty (existují popisující dokumenty). 
 
Hodnocení Kriterium je naplněno. 
 
Komentáře a doporučení Organizační struktura je definována (Organizačním 

řádem a dalšími navazujícími dokumenty) a je funkční. 
Hlavním článkem struktury manažerská skupina, která 
plánuje a organizuje všechny činnosti v rámci procesu. 
Výkonným článkem je koordinátor procesu (Kostka 
Krásná Lípa, p. o.). Součástí struktury je 5 pracovních 
skupin.  

 
4.2. Jsou zpracována a schválena pravidla upravujících 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 schválený popis postavení a způsob jednání 

skupiny. 
 
Hodnocení Kriterium je naplněno. 
 
Komentáře a doporučení Pravidla upravující postavení a způsob jednání skupin 

jsou zpracována a projednána, v podobě jednacích řádů 
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manažerské skupiny a pracovních skupin. V praxi jsou 
tyto zásady naplňovány. 

 
4.3. Členové pracovních skupin jsou obeznámeni s postupy práce a s formou výstupů 
pracovní skupiny, a zda podle toho postupují. 
 
Kritérium, požadavek kvality Jsou uplatňovány takové postupy, které zajistí 

kompatibilní výstupy pracovních skupin. 
 
Důkaz, indikátor kvality Výstupy jednotlivých pracovních skupin jsou 

kompatibilní. 
 Členové pracovních skupin jsou obeznámeni s postupy 

práce a s formou výstupů pracovní skupiny (rozhovory 
s členy pracovních skupin). 

 
Hodnocení Kriterium je naplněno částečně. 
 
Komentáře a doporučení Činnost všech článků organizační struktury je  

koordinována a měla by tak být zajištěna i kompatibilita 
výstupů všech pracovních skupin. Vzhledem k tomu, že 
výstupní dokument se teprve tvoří, nelze posoudit 
kompatibilitu výstupů. V rámci procesu garantuje 
kompatibilitu i vzájemnou informovanost manažerská 
skupina, výkonnou složkou je koordinátor procesu 
(projektu). 

 
4.4. Při jednání skupin podílejících se na plánování sociálních služeb je upřednostňováno 
konsenzuální rozhodování. 
 
Kritérium, požadavek kvality Při jednání skupiny podílející se na plánování sociálních 

služeb je upřednostňováno konsenzuální rozhodování. 
 
Důkaz, indikátor kvality Z namátkou vybraných zápisů jednání skupin, rozhovorů 

s členy a jednacích řádů je zřejmé, že je 
upřednostňování konsenzuální rozhodování. 

 
Hodnocení Kriterium je naplněno. 
 
Komentáře a doporučení Principy rozhodování jsou zakotveny v jednacích řádech 

skupin, včetně způsobu hlasování o výstupech jejich 
činnosti. V praxi jednání skupin funguje konsensuální 
přístup na základě diskuse a možnosti připomínkování 
ze strany všech zúčastněných aktérů. 

 
4.5. Je zajištěna obousměrná informovanost uvnitř systému. 
 
Kritérium, požadavek kvality Je zajištěna informovanost uvnitř systému. 
 
Důkaz, indikátor kvality Způsob informování a předávání informací je závazně 

popsán v některém ze základních dokumentů, nebo je 
popsán samostatně. 

 Z rozhovoru s účastníky plánování je zřejmé, že jsou se 
způsobem informování seznámeni. 
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Hodnocení Kriterium je naplněno částečně. 
 
Komentáře a doporučení Konkrétní dokument pro vzájemnou informovanost není 

vytvořen, částečně je řešeno v organizačním řádu a 
jednacích řádech skupin. Přenos informací z a do 
pracovních skupin zajišťují jejich manažeři a zástupci 
koordinátora procesu. Připravuje se interní část webové 
aplikace, která bude sloužit pro komunikaci pracovních 
skupin a mezi skupinami.  

 

KLÍČOVÁ OBLAST Č.5 - ZAPOJOVÁNÍ 

Popis 
DO PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JSOU AKTIVNĚ ZAPOJOVÁNI 
VŠICHNI AKTÉŘI (UŽIVATELÉ, POSKYTOVATELÉ, ZADAVATELÉ, DALŠÍ 
ZAINTERESOVANÉ SKUPINY A VEŘEJNOST). 
 
Předmět hodnocení 
5.1. Je doložen postup zapojování. 
5.2. Uživatelé, poskytovatelé i zadavatelé jsou zastoupeni v organizační struktuře a podílejí 
se na rozhodování. 
5.3. Uživatelé, poskytovatelé i zadavatelé jsou zapojeni do přípravy a zpracování Plánu 
rozvoje sociálních služeb a veřejnost má možnost připomínkovat priority. 
 
Hodnocení kritérií 
5.1. Je doložen postup zapojování. 

 
Kritérium, požadavek kvality Je zpracován v praxi a uplatňován postup zapojování, 

který obsahuje: 
- účel a způsoby zapojování, 
- aktéři jsou informováni o možnostech svého 
zapojování do tvorby střednědobého Plánu rozvoje 
sociálních služeb, 
- harmonogram činností zapojování, 
- kritické body (selhání) a návrh jejich řešení, 
- systém vnějšího připomínkování dokumentů. 

 
Důkaz, indikátor kvality Je zpracován písemný postup zapojování dle tohoto 

kritéria, který lze doložit z jednoho, popřípadě více 
dokumentů. Uplatňování tohoto dokumentu v praxi je 
doložen důkazy. 

 
Hodnocení Kriterium je naplněno částečně. 
 
Komentáře a doporučení Zapojování funguje, není však dokumentačně doloženo. 

Lze konstatovat, že všichni zásadní aktéři byli osloveni a 
mají možnost se do procesu zapojit. Poskytovatelé 
služeb jsou informováni prostřednictvím mailistu 
z katalogu služeb. 
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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 zapojeni do rozhodovacích 
procesů. 

 
Důkaz, indikátor kvality Jsou předloženy dokumenty, které dokládají zastoupení 

uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů v rámci 
organizační struktury a jejich podíl na rozhodování 
(např. organizační schéma, zápisy z jednání, prezenční 
listiny apod.). Údaje z předložených dokumentů jsou 
potvrzeny v rozhovorech s uživateli, poskytovateli a 
zadavateli.  

 
Hodnocení Kriterium je naplněno. 
 
Komentáře a doporučení Ze složení skupin i rozhovorů vyplývá, že ve všech 

skupinách je dle možností zajištěno zastoupení 
poskytovatelů, zadavatelů i uživatelů sociálních služeb 
(registrovaných i jiných souvisejících služeb).  

 
5.3. Uživatelé, poskytovatelé i zadavatelé jsou zapojeni do přípravy a zpracování Plánu 
rozvoje sociálních služeb a veřejnost má možnost připomínkovat priority. 
 
Kritérium, požadavek kvality Uživatelé, poskytovatelé i zadavatelé se podílejí na 

přípravě a zpracování Plánu rozvoje sociálních služeb. 
 Jsou vytvořeny podmínky, aby jednotlivé priority, 

opatření a aktivity Plánu mohly být připomínkovány 
veřejností. 

 
Důkaz, indikátor kvality Jsou k dispozici materiály dokládající zapojení uživatelů, 

poskytovatelů i zadavatelů do přípravy a zpracování 
Plánu rozvoje sociálních služeb a materiály dokládající 
možnost zapojení veřejnosti při připomínkování priorit, 
opatření a aktivit. 

 Údaje z předložených dokumentů jsou potvrzeny 
v rozhovorech s uživateli, poskytovateli a zadavateli a 
zástupci veřejnosti. 

 
Hodnocení Kriterium je naplněno částečně. 
 
Komentáře a doporučení Do přípravy jsou zapojení zejména poskytovatelé, 

zadavatelé (města a obce) a uživatelé měli možnost 
zapojit se do dotazníkového šetření potřebnosti 
sociálních služeb v území. Vzhledem k tomu, že 
výstupní dokument se teprve tvoří, nelze posoudit fázi 
projednání a připomínkování KP. 
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KLÍČOVÁ OBLAST Č.6 - PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Popis 
VÝSTUPEM PROCESU PLÁNOVÁNÍ JE PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO 
PŘEDEM STANOVENÉ ČASOCÉ OBDOBÍ. 
 
Předmět hodnocení 
6.1. Plán obsahuje uvedené náležitosti. 
6.2. Plán rozvoje sociálních služeb je v souladu s jeho záměrem (viz Kritérium Je schválen 
záměr tvorby Plánu rozvoje sociálních služeb a obsahuje prvky obsažené v popisu kritéria). 
6.3. Plán rozvoje sociálních služeb je v souladu s dokumenty nižší a vyšší úrovně. 
6.4. V plánu jsou odděleny sociální služby od ostatních služeb. 
6.5. Existují vazby mezi prioritami, opatřeními a aktivitami. 
 
Hodnocení kritérií 
6.1. Plán obsahuje uvedené náležitosti. 
 
Kritérium, požadavek kvality Plán rozvoje 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 odpovědnost zúčastněných (subjektů, 
osob, organizací) za realizaci Plánu a jeho dílčích částí. 

 
Důkaz, indikátor kvality V plánu jsou popsány oblasti uvedené v kritériu (metoda 

ověřování: studium Plánu). 
 
Hodnocení Kriterium je naplněno částečně. 
 
Komentáře a doporučení Lze hodnotit pouze „Analýzu potřeb pro zajištění 

sociálních služeb na Šluknovsku“, která je velmi 
obsažná a odborně zpracovaná. Návrhovou část zatím 
nelze posoudit.  

 
6.2. Plán rozvoje sociálních služeb je v souladu s jeho záměrem (viz Kritérium Je schválen 
záměr tvorby Plánu rozvoje sociálních služeb a obsahuje prvky obsažené v popisu kritéria). 
 
Kritérium, požadavek kvality Plán odpovídá aktuálnímu znění záměru včetně 

schválených dodatků. 
 
Důkaz, indikátor kvality Srovnání aktuálního záměru a Plánu (metoda ověřování: 

studium Plánu a záměru) 
 
Hodnocení Kriterium je naplněno částečně. 
 
Komentáře a doporučení Přímá souvislost s částečným plněním kriteria 1.2.. 
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6.3. Plán rozvoje sociálních služeb 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 Plán je v souladu s dokumenty, ve kterých jsou uvedeny 

vzájemné požadavky obcí, krajů, Ministerstva práce a 
sociálních věcí ČR na kompatibilitu výstupu. 

 
Hodnocení Kriterium je naplněno částečně. 
 
Komentáře a doporučení Proces tvorby KP teprve probíhá, kriterium lze jen velmi 

obtížně hodnotit. Ze zpracované Analýzy není vazba na 
jiné strategické materiály zřejmá. To se týká jak 
strategických dokumentů města a obcí, tak i SPRSS 
Ústeckého kraje. V rámci přípravy návrhové části bude 
soulad sledován, zejména při formulování opatření. 

 
6.4. V plánu jsou odděleny sociální služby od ostatních služeb. 
 
Kritérium, požadavek kvality  V plánu jsou odděleny sociální služby od ostatních 

služeb. 
 
Důkaz, indikátor kvality Plán (metoda ověřování: studium Plánu). 
 
Hodnocení Kriterium je naplněno částečně. 
 
Komentáře a doporučení Ze zpracované Analýzy nelze zcela vyčíst oddělení 

registrovaných sociálních služeb od ostatních. 
Jednoznačné označení registrovaných sociálních služeb 
je uvedeno v Katalogu služeb. Při zpracování návrhové 
části by mělo být sledováno jasné vyznačení dotčených 
druhů služeb, které by výrazně zvýšilo přehlednost a 
využitelnost dokumentu. 

 
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 Existuje logická a obsahová vazba mezi prioritami, 

opatřeními a aktivitami (metoda ověřování: studium 
Plánu). 

 
Hodnocení Kriterium není naplněno *. 
 
Komentáře a doporučení Návrhová část je ve fázi přípravy a zpracování, kriterium 

není možné vyhodnotit. 
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KLÍČOVÁ OBLAST Č.7 - INFORMOVANOST 

Popis 
OBČANŮM V ÚZEMÍ JSOU PRŮBĚŽNĚ DOSTUPNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE 
PLÁNOVÁNÍ A POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. 
 
Předmět hodnocení 
7.1. Existuje písemný postup informování občanů v území, obsahuje uvedené oblasti a je 
naplňován. 
7.2. Jsou doloženy způsoby, četnost a aktuálnost informování.  
 
Hodnocení kritérií 
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, 
 - osoby odpovědné za poskytování informací, 
 - jak často jsou informace poskytovány, 

- kde jsou informace dostupné, 
- postup vyhodnocení srozumitelnosti a dostupnosti 
informací. 

 
Důkaz, indikátor kvality Existuje postup informování, který obsahuje minimálně 

oblasti podle tohoto kritéria. 
 Osoby odpovědné za systém informování jsou schopny 

tento postup odůvodnit a doložit, že je v praxi 
naplňován. 

 
Hodnocení Kriterium je naplněno částečně. 
 
Komentáře a doporučení Písemný postup není zpracován. Informovanost v praxi 

je realizována v duchu metodiky zpracované CKP Ústí 
nad Labem. Je dokončen webový portál a katalog 
služeb. 

 
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, pravidla upravující 

postavení a způsoby jednání skupin podílejících se na 
plánování sociálních služeb), 

 - informace o průběhu celého procesu plánování 
sociálních služeb a jeho výstupech (včetně všech 
rozhodnutí, pozvánek na jednání a zápisů z nich), 

 - informace o odpovědných osobách (pozice, 
kompetence, pravomoci, kontakty), 
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 - 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 ČR, druhy sociálních služeb dle 
zákona 108/2006 Sb. 

 
Důkaz kvality Osoby odpovědné za systém informování jsou schopny 

doložit, že jsou průběžně zveřejňovány minimálně 
informace v rozsahu tohoto kritéria, a to v souladu 
s písemným postupem informování dle předešlého 
kritéria. 

 
Hodnocení Kriterium je naplněno. 
 
Komentáře a doporučení Základní informace jsou zveřejňovány na webových 

stránkách www.prosluknovsko.cz. Na tomto portálu jsou 
dostupné dokumenty i informace o procesu.  

  
 

KLÍČOVÁ OBLAST Č.8 - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PROCESU  

Popis 
PROCES PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCHS LUŽEB JE PRŮBĚŽNĚ MONITOROVÁN A 
VYHODNOCOVÁN, ZJIŠTĚNÍ Z TĚCHTO ČINNOSTÍ JSOU VYUŽÍVÁNA KE ZVYŠOVÁNÍ 
KVALITY PROCESU. 
 
Předmět hodnocení 
8.1. Existují postupy pro monitorování a vyhodnocování klíčových oblastí v procesu 
plánování sociálních služeb a implementaci Plánu. 
8.2. Postupy jsou realizovány v praxi a zjištění z nich jsou využívána ke zlepšování kvality 
procesu. 
8.3. V procesu je využívána externí podpora. 
 
Hodnocení kritérií 

 
8.1. Existují postupy pro monitorování a vyhodnocování klíčových oblastí v procesu 
plánování sociálních služeb a implementaci Plánu. 
 
Kritérium, požadavek kvality Postupy monitorování a vyhodnocování klíčových oblastí 

existují v písemné podobě a obsahují zejména: 
 - způsob monitorování a vyhodnocování, 
 - měřitelná kritéria monitorování a vyhodnocování 

(jedním z kritérií je soulad činností s posláním, cíli 
procesu a s principy plánování sociálních služeb), 
- kdo je odpovědný za monitorování a vyhodnocování, 
- co se bude dít se zjištěními. 

Důkaz, indikátor kvality Dokumenty popisující postupy monitorování a 
vyhodnocování klíčových oblastí obsahují: 
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 - způsoby monitorování a vyhodnocování, 
 - měřitelná kritéria monitorování a vyhodnocování, 
 - kdo je odpovědný za monitorování a vyhodnocování, 
 - co se bude dít se zjištěními. 
 
Hodnocení Kriterium není naplněno *. 
 
Komentáře a doporučení Postupy nejsou dosud zpracovány, budou nastaveny 

v návaznosti na schválení KP (do konce roku 2012).  
. 
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 Existují písemné důkazy, že postupy jsou realizovány 

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

 Účastníci procesu jsou schopni v rozhovoru popsat 
situace, kdy tyto postupy byly uplatňovány v praxi. 

 
Hodnocení    Kriterium je naplněno částečně. 
 
Komentáře a doporučení Jako součást přípravy před zpracování nového KP bylo 

provedeno vyhodnocení plnění KP 2004-2008.  
 
8.3. V procesu je využívána externí podpora. 

 
Kritérium, požadavek kvality Ke zvyšování kvality procesu je využívána podpora 

třetích stran. 
 
Důkaz, indikátor kvality Existují důkazy, že ke zvyšování kvality procesu je 

využívána podpora třetích stran. 
 Podporou třetích stran se rozumí například konzultace, 

supervize, metodické vedení, hodnocení podle kritérií 
kvality. 

 
Hodnocení Kriterium je naplněno částečně. 
 
Komentáře a doporučení V procesu pořízení nového plánu je zapojen externí 

metodik KP (CKP Ústí nad Labem). Dále je zajištěna 
supervize manažerské skupině.  
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DOPORUČENÍ PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROCESU 
 

 
KLÍČOVÁ OBLAST Č.1 -  LEGITIMITA 
 
Hodnocení procesu komunitního plánování na Šluknovsku (včetně jeho legitimity) je 
specifické a odlišné od ostatních území v Ústeckém kraji. Prvním důvodem je společný 
přístup a snaha o společné řešení sociální problematiky městy a obcemi celého 
mikroregionu, druhým důvodem potom fakt, že proces je aktuálně ve fázi zpracování prvního 
společného komunitního plánu pro toto území (KP 2013-2016 by měl být dokončen do konce 
roku 2012). 
Pro zajištění legitimity a také pro dlouhodobé udržení procesu KP i v budoucnosti 
doporučujeme pravidelné sledování procesu ze strany samosprávných orgánů 
zapojených měst a obcí. Jejich rozhodnutím (usnesením) by měl být potvrzen jak výsledný 
KP, tak všechny další zásadní body procesu, a to jak jejich zadání, tak i následné naplnění. 
Hledání optimálního způsobu zajištění legitimity bude zřejmě ještě nějakou dobu trvat 
(včetně vyjasnění úlohy orgánů mikroregionu, smluvních vztahů, apod.), je však nezbytné.  
 
 

KLÍČOVÁ OBLAST Č.2 - POPIS AKTUÁLNÍ SITUACE 
 
Všechna kriteria této klíčové oblasti byla hodnocena jako naplněná a to díky zpracovanému 
dokumentu „Analýza potřeb pro zajištění sociálních služeb na Šluknovsku“. Důležitá bude 
interpretace výstupů této analýzy a jejich využití při formulaci strategických cílů a 
návrhových opatření, což bude možné vyhodnotit až po dokončení KP.  
 
 

KLÍČOVÁ OBLAST Č.3 - KVALIFIKACE A KOMPETENTNOST 
 
S ohledem na probíhající fázi dokončování KP je tato klíčová oblast, tzn. připravenost osob 
zapojených do procesu KP, přiměřeně zajištěna. Kriteria byla hodnocena jako částečně 
naplněná zejména z důvodu chybějící dokumentace požadavků na kvalifikaci a vzdělávání 
zapojených osob.   
Většina aktérů procesu je kompetentní v otázkách sociálních služeb a jejich poskytování. 
Jako námět do budoucna doporučujeme pokusit se o vyšší kvalifikovanost v oblasti 
strategického plánování a v dalších souvisejících oblastech (veřejná správa, možnosti 
financování, apod.). K tomu by mohlo pomoci zpracování a odsouhlasení jednoduchého 
plánu a nabídky vzdělávání a zvyšování informovanosti zúčastněných i potenciálních aktérů 
KP. 
 

 
KLÍČOVÁ OBLAST Č.4 - ŘÍZENÍ PROCESU PLÁNOVÁNÍ 
 
Většina kriterií této klíčové oblasti je naplněna, případně se připravuje další zlepšení 
(zajištění lepší vzájemné informovanosti, apod.). Z provedeného hodnocení vyplývá, že 
proces je z pohledu řízení a organizace zajištěn úměrně možnostem, jsou používány 
jednoduché a administrativně nenáročné metody. Důležité bude udržet aktivitu aktérů i 
v období po dokončení a schválení KP a pomocí vhodných nástrojů snížit potenciálně hrozící 
rizika ukončení procesu nebo jeho „usínání“ (souvisí s doporučením ke klíčové oblasti č.1 -  
Legitimita).  
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KLÍČOVÁ OBLAST Č.5 – ZAPOJOVÁNÍ 
 
Z hlediska zapojování cílových skupin a dotčených aktérů je proces nastaven, hlavní a 
nejaktivnější skupinou aktérů jsou poskytovatelé služeb. Větší pozornost doporučujeme 
věnovat zapojení zástupců samosprávy (ať už přímo v pracovních skupinách nebo jinou 
formou – například zapojením do projednávání dílčích výstupů, apod.). Je to důležité mj. 
z důvodu udržení regionálního charakteru procesu KP na Šluknovsku. Důležité je rovněž 
hledání vhodného způsobu zapojení uživatelů. 
Z hodnocení v tuto chvíli nevyplývá žádné zásadní doporučení pro zvýšení kvality procesu 
v následujícím období, s výjimkou doplnění jednoduché dokumentace (principů) zapojování 
aktérů pro další období.   
 
 

KLÍČOVÁ OBLAST Č.6 - PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 
 
Vzhledem k rozpracovanosti dokumentu nemohla být většina kriterií této klíčové oblasti 
plnohodnotně vyhodnocena. Analytické práce byly zpracovány velmi dobře a představují 
kvalitní argumentační základnu pro formulaci návrhové části KP. Celý dokument bude možné 
hodnotit až po jeho dokončení, v této fázi lze uvést pouze dílčí doporučení. To se týká 
oddělení sociálních a navazujících služeb v analytické i návrhové části KP, stručného 
popisu a zdůvodnění metodiky zpracování všech částí plánu i zásad jeho realizace a 
následného monitoringu.  
 
 

KLÍČOVÁ OBLAST Č.7 – INFORMOVANOST 
 
Informovanost je v praxi zajištěna, kromě chybějícího zdokumentování nevyplynulo 
z hodnocení žádné další doporučení. 
 
 

KLÍČOVÁ OBLAST Č.8 - ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PROCESU 
 
Proces KP na Šluknovsku je ve fázi dopracování dokumentu a proto je poměrně aktivní a 
celkově funkční. Je zajišťován úměrně možnostem území a zúčastněných aktérů. Pro 
zvýšení a dlouhodobé udržení kvality procesu lze doporučit doplnění potřebné (dosud 
chybějící) dokumentace procesu – tj. popis metodických postupů, odpovědnosti, termínů a 
dalších zásadních bodů, týkajících se monitoringu, zapojování, informovanosti, vzdělávání, 
atd. – a její odsouhlasení příslušnými články organizační struktury, případně i orgány 
samosprávy. Tím bude možné do budoucna omezit riziko nežádoucích výkyvů či přerušení 
procesu. Aktivní roli přitom musí sehrát manažerská skupina a rovněž orgány mikroregionu. 
Nastavení a zavedení odsouhlasených postupů a nástrojů doporučujeme nejlépe ještě 
v průběhu roku 2012, v rámci dokončování zpracování plánu. 
 
 

 


