Vážení poskytovatelé sociálních služeb, dámy a pánové,
dovolte mi uvést pár aktuálních informací k Výkazům sociálních služeb za rok
2021.
Rozsah a struktura vykazovaných dat jsou pro výkazy za rok 2021 stejné jako v předchozím
roce.
!!! Po letech jsem z terénu opět zaznamenal šum ohledně toho, kdo, jak, kdy/dokdy,
proč (apod.) má, nebo nemá vyplnit Výkaz za neexistující službu, případně
neexistující službu neexistující organizace, která v roce, za který se Výkaz podává,
poskytovala služby alespoň jeden den. Na toto konto uvádím následující:

JAKÁKOLIV SLUŽBA, KTERÁ PŘEDE DNEM 30. 6. NÁSLEDUJÍCÍHO ROKU
POZBYLA REGISTRACI (TEDY IDENTIFIKÁTOR JIŽ NEEXISTUJE),
NEPODÁVÁ VÝKAZ. BEZ VÝJIMKY. BEZ DISKUSE.
Možnosti podání výkazu za služby, které například přešly pod nástupnickou
organizaci, změnily ID (v souvislosti se změnou druhu/cílové skupiny a jinak) budou
pro brány na setkání MPSV a registrátorek/registrátorů krajských úřadů v druhém
pololetí 2022. Za MPSV jsem revizi červeně vypsaného pokynu nakloněn, je však
zapotřebí stanovení jasných kritérií, úprava aplikace pro podávání žádosti apod.
Více informací o aplikaci, přístupových údajích atd. naleznete zde:
http://www.mpsv.cz/web/cz/informace-o-aplikaci
Manuál k vyplnění výkazu, číselníky výkazů atd. najdete dole na webu:
https://www.mpsv.cz/web/cz/pro-poskytovatele-socialnich-sluzeb
V případě metodických otazníků při vyplňování výkazu se dotazujte na mailboxu:
vykaz-sluzby.poskytovatele@mpsv.cz
Obtíže technického rázu (aplikace nejde zapnout, údaje z registru nejsou aktuální apod.)
potom směřujte na hotline OK systemu: hotline.oknouze@oksystem.cz
Z věcného/metodického hlediska zbývá k výkazům za rok 2021 uvést upřesňující
pokyn k tomu, jakým způsobem ve výkazu naložit s mimořádnými náklady a výnosy
spjatými se zvládáním epidemie. Tyto náklady i výnosy (především mimořádné
dotace MPSV, ale i jiné) do Výkazu prosím uvádějte, stejně jako tomu bylo u Výkazů
za rok 2020:

Co se týče „covidových“ vícenákladů, uvádějte je, pokud možno všechny pod položku „5.
6. – Ostatní“.
V případě výnosů potom do položky „11. – Ostatní“. To nám umožní při zpracování
dlouhodobých statistik data očistit o tyto náklady, ale zároveň o informace nepřijdeme.
Pokud v důsledku dodržení takového pokynu bude aplikace upozorňovat například
nesoulad výše Celkových nákladů na zaměstnance a Osobních nákladů, Výkaz podejte i
s tímto upozorněním.
Děkuji za spolupráci a přeji Vám všem to nejlepší.
10. 6. 2022
Antonín Shejbal, odbor 22 MPSV ČR
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