Metodické pokyny pro vedoucí pracovních skupin – aktualizace SPRSRR 2014–2017 (červenec 2014)
Účel sběru dat
Sběr dat o úvazcích, viz. tabulka kapacity, je určena pro sběr dat o existujících službách ve vazbě
na stanovení sítě služeb v rámci kraje na rok 2015-2017. Pro potřeby projektu však aktualizujeme
stávající plán ve vazbě na financování. Vytvořený formulář slouží jak pro účely výpočtu celkové
finanční náročnosti služeb v kraji, tak pro budoucí vytvoření sítě služeb.
Nově vznikající služby
Sběr dat se provádí pouze u již registrovaných služeb.
Informace o personálním zajištění plánované služby tj. v roce 2015, by mohly sloužit pro popisnou
část plánu, kdy je možné definovat, např. potřebu zvýšení počtu pracovníků v přímé péči ve vazbě
na počty neuspokojených klientů atd. v rámci nové služby. Je nutné při stanovení priorit s cílem
navyšování kapacit zdůvodnit tuto potřebu, např. počtem neuspokojených klientů nebo absencí
služby v konkrétním místě, kde se potřeba projevila apod.
Nově vznikající služby by měly být v souladu se SPRSS. Dle zákona č. 108/2006 bude nová služba
zaregistrována při splnění zákonných podmínek. V budoucnu by měla být nově zaregistrována služba
v souladu se zjištěnou potřebou.
Definice kapacit
Upozorňujeme, že je potřeba odhlédnout od v minulosti registrovaných kapacit. Od roku 2014
dochází (při změně registračních podmínek nebo při registraci nové služby) k registraci individuální a
skupinové okamžité kapacity v souvislosti s počtem úvazků pracovníků v přímé péči. I u dříve
registrovaných služeb před rokem 2014 je potřeba vykázat kapacitu dle sledovaných ukazatelů,
abychom byli schopni vypočítat finanční nákladovost sítě sociálních služeb kraje.
Stávající individuální okamžitá kapacita - počet uživatelů, kterým lze poskytnout službu v daném
časovém okamžiku dle počtu úvazků na pracovišti v daném okamžiku s přihlédnutím k zázemí služby
(např. počtu místností, schopnosti pracovníků).
Skupinová okamžitá kapacita – počet pracovníků a počet osob, se kterými je v daném okamžiku
možno pracovat v závislosti na zázemí služby, schopnosti pracovníků atd. (3/15 - 3 úvazky/skupina
max. po 15 klientech).
Může být rozdíl mezi počtem pracovníků a počtem úvazků, viz příloha zápisu z jednání dne
12.06.2014.
U pobytových lůžkových služeb bude okamžitá kapacita rovna počtu lůžek.
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Předání dat
Termín dokončení sběru dat: 31.07.2014
Z důvodu archivace a z důvodu předávání dat členům finanční skupiny k dalšímu zpracování je nutné
identifikovat sebraná data.
Po obdržení vyplněných formulářů provede vedoucí pracovní skupiny formální kontrolu. Případné
nedostatky vyřeší.
Před e-mailovým odesláním manažerce projektu přejmenuje soubor následovně:
vzor:

xx_y_cp_název poskytovatele_f. doc
xx - pořadové číslo vedoucího PS (viz. pracovní výkaz)
y – pořadové číslo regionu
cp – číslo paragrafu dle z. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (v tabulce druh služby)
název poskytovatele – identifikace poskytovatele, tj. zkratka nebo zkrácený název poskytovatele
f - forma služby (P = pobytová, A = ambulantní, T = terénní)
Příklad:
13_6_48_název poskytovatele_P.doc
p. Sembdner_region č. 6 Šluknovský výběžek_§ 48 DOZP_název poskytovatele_pobytová forma.doc
Čísla regionů:
Č. regionu

region

1
2
3
4
5
6
7
8

Děčínsko
Chomutovsko
Litoměřicko
Lounsko
Mostecko
Šluknovský výběžek
Teplicko
Ústecko
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