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Plánování sociálních služeb 

2019 – 2021 

Plánování sociálních služeb vychází ze zákona

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který definuje

působnost kraje (§ 95) a krajského úřadu (§ 93) při

zajišťování sociálních služeb.

Ze zákona pro kraj vyplývají dvě významné povinnosti:

1. zpracovávat střednědobý plán rozvoje

sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území

kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a

se zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální

služby,

2. určit síť sociálních služeb na svém území.



Plánování sociálních služeb 

2019 – 2021 

Tvorba sítě sociálních služeb na území

Jihočeského kraje bude v roce 2018 vycházet

z procesu plánování sociálních služeb, na

základě Střednědobého plánu rozvoje

sociálních služeb (SPRSS) Jihočeského kraje

na období 2019 – 2021.



Plánování sociálních služeb 

2019 – 2021 

Zásadní změna

Síť sociálních služeb v SPRSS bude

definována jako „koncept “, tj.:

• bez konkrétních poskytovatelů a jimi 

registrovaných sociálních služeb. 

Koncept bude následně naplňován konkrétními

sociálními službami na základě podaných

žádostí o zařazení do sítě.



Pravidla pro tvorbu 

a aktualizaci sítě soc. sl. v Jčk

Nový dokument „Pravidla pro tvorbu a aktualizaci

sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji“.

• Schválena usnesením Zastupitelstva Jihočeského

kraje č. 434/2017/ZK-10 ze dne 14. 12. 2017;

účinnost od 1. 1. 2018

• Viz http://socialniportal.kraj-jihocesky.cz,

Sekce: Plánování sociálních služeb, resp. Plánování

sociálních služeb – Jihočeský kraj





Pravidla pro tvorbu 

a aktualizaci sítě soc. sl. v Jčk

Zásadní změny od 1. 1. 2018 

• ruší se postup pro podávání žádostí

definovaný v Pravidlech účinných do

31. 12. 2017,

• ruší se termíny pro podání žádosti v rámci

aktualizace Sítě JčK – do 31. 3. a do 31. 7.



Pravidla pro tvorbu 

a aktualizaci sítě soc. sl. v Jčk

• změna délky období zařazení sociální

služby do základní sítě (nově až na 3 roky),

• změna ve způsobu podání žádosti

o zařazení sociální služby do základní sítě

(specifická příloha žádosti o dotaci –

OKslužby poskytovatel).



Pravidla pro tvorbu 

a aktualizaci sítě soc. sl. v Jčk

• Sociálním službám zařazeným do základní sítě

sociálních služeb Jihočeského kraje v roce 2018

nevzniká automaticky nárok na zařazení do sítě

sociálních služeb na následující období.

• Všichni poskytovatelé, kteří mají zájem o zařazení

svých služeb do Sítě JčK, musí podat příslušnou

žádost (vč. poskytovatelů, jejichž služby jsou aktuálně

financované prostřednictvím individuálního projektu).

• Na zařazení sociální služby do základní i podmíněné

sítě sociálních služeb Jihočeského kraje není právní

nárok.



Rozlišení Sítě sociálních služeb 

v Jihočeském kraji

Síť sociálních 
služeb v JčK

Základní
Žádost o zařazení 
do základní sítě

Podmíněná
Žádost o zařazení 
do podmíněné sítě



Rozlišení Sítě sociálních služeb 

v Jihočeském kraji

Základní síť
• Souhrn sociálních služeb, které v dostatečné kapacitě,

náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností

napomáhají řešit nepříznivou sociální situaci osob na

území kraje a které jsou v souladu se zjištěnými

potřebami osob na území kraje a dostupnými finančními

a jinými zdroji.

• Do základní Sítě JčK nejsou zařazeny sociální služby s

nadregionální a celostátní působností, které jsou

financovány v rámci dotačního řízení Ministerstva práce

a sociálních věcí v oblasti podpory sociálních služeb.



Rozlišení Sítě sociálních služeb 

v Jihočeském kraji

Podmíněná síť
• Souhrn sociálních služeb, které napomáhají řešit

nepříznivou sociální situaci osob na území JčK a jsou

finančně podpořeny z evropských zdrojů (Operační

program Zaměstnanost), za účelem:

– vzniku nových soc. služeb nebo

– realizaci změn u stávajících soc. služeb.

• Zařazení do podmíněné sítě je pouze po dobu finanční

podpory sociální služby z projektů realizovaných

jednotlivými poskytovateli v rámci OPZ.



Základní síť sociálních služeb 

Jihočeského kraje



Základní síť sociálních služeb 

Jihočeského kraje

Zásadní změny

1. Změna délky období, po které může být

sociální služba zařazena do základní sítě.

2. Změna ve způsobu podání žádosti

o zařazení sociální služby do základní sítě

sociálních služeb.



Základní síť sociálních služeb 

Jihočeského kraje

Změna délky období 

Nově na období 3 let, resp. do roku 2021

V roce 2018

Žádost o zařazení 
do základní sítě 

sociálních služeb

Sociální služba 
v základní síti 

na 2019 - 2021



Základní síť sociálních služeb 

Jihočeského kraje

Změna ve způsobu podání žádosti

• Je součástí žádosti o dotaci tzv. 

DOTAČNÍ ŘÍZENÍ JČK NA

PODPORU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
(dle § 101a zákona o sociálních službách).

Žádost o zařazení sociální 
služby do základní sítě JčK





Základní síť sociálních služeb 

Jihočeského kraje

Podání 
žádosti 

o 
zařazení 
sociální 
služby 

do 
základní 

sítě

Součást žádosti 
o dotaci 

„dotační řízení JčK“

Specifická 
příloha žádosti 

o dotaci

Na 
předepsaném 

formuláři

Pouze 
prostřednictvím 

OKslužby 
poskytovatel

15. 9. – 31. 10. 
2018



Základní síť sociálních služeb 

Jihočeského kraje

Hodnocení žádostí:

1. Formální posouzení 

2. Hodnocení kvalifikačních předpokladů 

sociální služby

3. Věcné posouzení žádosti

4. Projednání návrhu základní sítě v KKS

5. Schválení návrhu základní sítě v 

samosprávných orgánech JčK



Základní síť sociálních služeb 

Jihočeského kraje

1. Formální posouzení 
a) žádost byla podána prostřednictvím aplikace

OKslužby poskytovatel jako specifická příloha

žádosti o dotaci na předepsaném formuláři,

b) žádost byla podána oprávněným žadatelem,

c) žádost byla podána v termínu 15. 9. – 31. 10. 2018,

d) v žádosti jsou vyplněny všechny údaje,

e) je doložena povinná příloha:

 Vyjádření OÚ ORP a Vyjádření obce k

potřebnosti sociální služby.



Základní síť sociálních služeb 

Jihočeského kraje

Vyjádření OÚ ORP a obce

Jeden formulář 
2 typy vyjádření

Vyjádření 
OÚ ORP 

k potřebnosti 
sociální služby 
doložené na 

předepsaném 
formuláři. 

Vyjádření sociálního odboru 
obecního úřadu obce 

s rozšířenou působností, který 
řeší sociální práci na daném 

správním obvodu 
(17 ORP na území JčK).

Vyjádření 
obce

k potřebnosti 
sociální služby 
doložené na 

předepsaném 
formuláři. 

Vyjádření samosprávy obce 
k potřebnosti sociální služby.



Základní síť sociálních služeb 

Jihočeského kraje

Vyjádření OÚ ORP a obce

• Vyjádření je poskytovatel sociální
služby povinen doložit za všechna
ORP a obce, na jejichž území
poskytuje sociální službu.

DOPORUČENÍ POSKYTOVATELŮM

zjistit si včas na OÚ ORP a obci
postup pro vydání vyjádření
(schvalování v orgánech obce?)





Základní síť sociálních služeb 

Jihočeského kraje

2. Kvalifikační předpoklady soc. služby

1. Soulad sociální služby se SPRSS JčK, resp. soulad s

akčním plánem SPRSS Jihočeského kraje.

2. Kladné stanovisko obce k potřebnosti sociální služby

doložené na předepsaném formuláři.

3. Kladné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou

působností (OÚ ORP) k potřebnosti sociální služby

doložené na předepsaném formuláři.

4. Potřebnost služby je žadatelem řádně a reálně

odůvodněna v žádosti o zařazení sociální služby do sítě

sociálních služeb Jihočeského kraje.



Základní síť sociálních služeb 

Jihočeského kraje

3. Věcné posouzení žádosti
Pokud sociální služba splní všechny kvalifikační 

předpoklady, bude věcně hodnocena dle hodnotících 

parametrů (všechny mají stejnou váhu).

Parametr potřebnosti (0 – 20 bodů)

Parametr dostupnosti (0 – 20 bodů)

Parametr efektivity (0 – 20 bodů)

Parametr kvality a transparentnosti (0 – 20 bodů)

Parametr nákladů a výnosů (0 – 20 bodů)



Základní síť sociálních služeb 

Jihočeského kraje

3. Věcné posouzení žádosti

• Samotné zařazení sociální služby do základní

sítě sociálních služeb bude realizováno na

základě výstupů z věcného posouzení, a to

v pořadí podle získaného počtu bodů.

• Služba, která byla hodnocena vyšším počtem

bodů (v rámci věcného hodnocení – hodnotících

parametrů), bude mít přednost před službou

s nižším počtem bodů.



Základní síť sociálních služeb 

Jihočeského kraje

4. Projednání návrhu základní sítě v 

Krajské koordinační skupině

Sociální služby, kterým bylo vydáno kladné

stanovisko KKS, jsou zařazeny do návrhu základní

sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, který je

následně předložen samosprávným orgánům

Jihočeského kraje k projednání a schválení.



Podmíněná síť sociálních služeb 

Jihočeského kraje



Podmíněná síť sociálních 

služeb Jihočeského kraje

Podmíněná síť JčK v roce 2018

• Služby zařazené do podmíněné sítě JčK pro

rok 2018 budou součástí podmíněné sítě JčK

též v dalším období. Podmínkou je předložení

průběžné zprávy o realizaci projektu.

• Období zařazení sociální služby do podmíněné

sítě JčK je stanoveno na dobu trvání finanční

podpory sociální služby z projektů realizovaných

jednotlivými poskytovateli z OPZ.



Podmíněná síť sociálních 

služeb Jihočeského kraje

Žádosti o nové zařazení do 

podmíněné sítě sociálních služeb

• Na příslušném formuláři v listinné podobě

(poštou) nebo prostřednictvím datové

schránky.

• Průběžně, nejpozději 50 kalendářních dnů

před termínem jednání Zastupitelstva

Jihočeského kraje. Termíny jednání jsou

dostupné na www.kraj-jihocesky.cz.



Podmíněná síť sociálních 

služeb Jihočeského kraje

Změna – nově Průběžná zpráva o 

realizaci projektu 

• Sociální služby zařazené do podmíněné sítě

mají nově povinnost předkládat každoročně

průběžnou zprávu o realizaci projektu,

• vždy do 31. 10. v listinné podobě nebo

prostřednictvím datové schránky,

• na předepsaném formuláři.





Podmíněná síť sociálních 

služeb Jihočeského kraje

Žádost o zařazení do podmíněné sítě 

sociálních služeb – PŘÍLOHY 

• Vyjádření OÚ ORP a Vyjádření obce

k potřebnosti sociální služby na příslušném

formuláři.

• Doplňující informace z projektové žádosti (název

a cíle projektu, partneři, období realizace, klíčové

aktivity, náklady a výstupy projektu, doba

a způsob udržitelnosti výstupů) volnou formou.



Podmíněná síť sociálních 

služeb Jihočeského kraje

Hodnocení žádostí

1. Formální posouzení žádosti 

a) žádost byla podána oprávněným žadatelem

na předepsaném formuláři,

b) žádost byla podána ve stanoveném 

termínu, 

c) v žádosti jsou vyplněny všechny údaje, 

d) jsou doloženy povinné přílohy. 



Podmíněná síť sociálních 

služeb Jihočeského kraje

Hodnocení žádostí 

2. Věcné posouzení žádosti

– Žádosti budou hodnoceny pouze na základě

doložených povinných příloh.

3. Projednání návrhu podmíněné Sítě JčK

v Krajské koordinační skupině

4. Schválení návrhu podmíněné Sítě JčK

v samosprávných orgánech JčK



Shrnutí změn



Síť sociálních služeb 

Jihočeského kraje - ZMĚNY

1. Nová Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě

sociálních služeb v Jihočeském kraji, včetně

příloh. Viz http://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/.

2. Koncept sítě – Síť sociálních služeb bude

definována v SPRSS JčK 2019 – 2021 jako

„koncept“, tj. bez konkrétních poskytovatelů a jimi

registrovaných sociálních služeb. Koncept bude

následně naplňován konkrétními sociálními

službami na základě podaných žádostí.



Síť sociálních služeb 

Jihočeského kraje - ZMĚNY

3. Změny u základní sítě:

• Změna délky období zařazení sociální služby

do základní sítě (nově až na 3 roky);

• Změna ve způsobu podání žádosti

o zařazení sociální služby do základní sítě

(specifická příloha žádosti o dotaci – OKslužby

poskytovatel).



Síť sociálních služeb 

Jihočeského kraje - ZMĚNY

4. Změny u podmíněné sítě:

• Každoročně podat Průběžnou zprávu o

realizaci projektu, nejpozději do 31. 10.

daného roku.

• Žádost o nové zařazení sociální služby lze

podávat průběžně, nejpozději však

50 kalendářních dnů před termínem jednání

Zastupitelstva Jihočeského kraje.



Aktualizace sítě na období 2020 – 2021 

• Týká se pouze základní sítě,

v souvislosti s akčními plány SPRSS.

• Každoročně ve stanovených termínech

(termíny pro dotační řízení).



Děkuji za pozornost


