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1 Úvod 

Tato Závěrečná evaluační zpráva představuje v pořadí třetí a zároveň finální výstup aktivity, jejímž 

cílem je vyhodnocení projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ (dále jen Projekt). 

Navazuje na Vstupní evaluační zprávu vydanou na podzim 2017 a Průběžnou evaluační zprávu ze září 

2018. Obsahem zprávy je souhrnné zhodnocení úspěšnosti jednotlivých aktivit, které byly 

prostřednictvím Projektu realizovány.  

Projekt „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ je realizován z prostředků Operačního 

programu Zaměstnanost v rámci výzvy č. 7 zaměřené na podporu procesů v oblasti sociálních služeb. 

Projekt probíhá od 1. 4. 2016 a jeho ukončení se předpokládá k 31. 3. 2019; celkově tak Projekt funguje 

v délce tří let. Projekt se zaměřuje na podporu procesů plánování sociálních služeb na území 

Jihočeského kraje a to jak na krajské, tak místní úrovni.  

Hlavním cílem Projektu je zajištění kontinuity procesů plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji, 

posílení role obcí a jejich participace při procesu plánování a řízení sítě sociálních služeb na území kraje 

a v neposlední řadě též vývoj nového informačního systému Jihočeská aplikace sociálních služeb (JASS), 

prostřednictvím které bude zajištěn jednodušší a přehlednější způsob řízení a plánování sociálních 

služeb v kraji. 
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2 Manažerské shrnutí evaluace 

Evaluace představuje jednu ze sedmi klíčových aktivit projektu „Plánování sociálních služeb 

v Jihočeském kraji II.“ a jako taková si kladla za cíl celkově vyhodnotit úspěšnost realizovaného 

Projektu, a to jak z procesního hlediska, tak z hlediska dopadů. 

Navržená podoba Projektu měla svůj původ v několika skutečnostech. V prvé řadě měl Projekt zajistit 

to, aby příprava důležitých strategických dokumentů jako je Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

na období 2019 – 2021 či Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 

probíhala v co nejdůkladnější podobě. Dále měl Projekt přispět ke zvýšení intenzity komunikace 

a spolupráce mezi různými aktéry, kteří na krajské či na obecní (komunitní) úrovni mají co říci 

k problematice plánování sociálních služeb. V neposlední řadě měl Jihočeský kraj ambici pomocí 

Projektu zprovoznit nový informační systém s názvem Jihočeská aplikace sociálních služeb (JASS), který 

bude následně využíván k řízení a financování Krajské sítě sociálních služeb a ke komunikaci mezi 

krajem, obcemi i poskytovateli, tedy všemi důležitými aktéry plánování a poskytování sociálních služeb. 

Výsledky evaluačních šetření těsně před skončením Projektu ukazují, že se již podařilo úspěšně 

zrealizovat naprostou většinu aktivit v předpokládané podobě a dle stanoveného harmonogramu. 

Došlo tak k naplnění většiny požadovaných výstupů, které si realizační tým Projektu stanovil. Jedinou 

výjimkou je v tuto chvíli klíčová aktivita 6, kde dosud stále nedošlo k finálnímu předání výstupu 

v podobě fungujícího informačního systému JASS.  

Evaluační šetření umožnila pro každou klíčovou aktivitu získat zpětnou vazbu ze strany jak samotných 

realizátorů, tak jednotlivých účastníků zapojených do aktivity. Díky tomu bylo možné každou aktivitu 

samostatně vyhodnotit a prezentovat tak, jaká pozitiva i jaká negativa zapojení aktéři na dané aktivitě 

viděli. V následující části je pro každou klíčovou aktivitu představeno souhrnné vyhodnocení. 

Klíčová aktivita 1: Procesy plánování sociálních služeb, vytváření sítě sociálních služeb na území kraje 

Již v první polovině roku 2018 došlo k finalizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na roky 

2019 – 2021 a jeho následnému schválení ze strany Zastupitelstva Jihočeského kraje. Spolu s tištěným 

vydáním Průvodce sociálními službami v Jihočeském kraji tak byly dosaženy všechny požadované 

výstupy. Převážná většina aktivity se odehrávala v rámci celkem pěti pracovních skupin, které spolu 

s krajskou koordinační skupinou měly hlavní vliv na to, co bude zařazeno do Střednědobého plánu. 

Proces přípravy dokumentu tak byl proveden se zapojením širokého spektra aktérů a odborných 

kapacit v dané oblasti. Na základě zpětné vazby účastníků lze vytipovat několik procesních záležitostí, 

v nichž může dojít do budoucna k posunu. Jedná se např. o konkrétnější stanovení etap při tvorbě 

dokumentu, zapojení zástupců každého druhu služby, který je na danou cílovou skupinu zaměřen, či 

řešení situace, kdy jsou některé druhy sociálních služeb provázány s více pracovními skupinami. 

Aktivita přispěla k prohloubení intenzity spolupráce mezi různými aktéry plánování (krajem, obcemi, 

poskytovateli). Roli v tom mělo samotné působení pracovních skupin, kde se prostřednictvím diskuse 

hledalo vhodné řešení odpovídající co nejširšímu množství aktérů. Za další posun v intenzitě 

komunikace lze spatřovat zavedení nové povinnosti obce vyjádřit se k potřebnosti konkrétní služby, 

která na jejím území působí. Aktivita je vyhodnocena jako úspěšná. 
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Klíčová aktivita 2: Podpora komplexního přístupu v integraci osob se zdravotním postižením do 

běžného života 

Uvedená aktivita proběhla v podobě a rozsahu, jak bylo před začátkem Projektu očekáváno. Krajský 

plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2018 – 2021 byl již v roce 

2017 schválen a začal být implementován v následujícím roce. Z vyjádření zapojených aktérů vyplývá 

spokojenost se způsobem vzniku KPVP i zapojením dalších aktérů. Významnou roli hrál fakt, že se 

nejednalo o první dokument tohoto typu, zapojeni aktéři tak již věděli, co mohou očekávat. Kladně je 

hodnocena účast aktérů reprezentujících cílovou skupinu a také provázání plánu na ostatní odbory 

Jihočeského kraje, což naplňuje cíl Projektu o propojování různých oblastí za účelem podpory osob 

ohrožených sociálním vyloučením. Vzniklý dokument je dle získaných informací také příkladem dobré 

praxe pro další kraje. Aktivitu lze proto hodnotit jako zcela úspěšnou. 

Klíčová aktivita 3: Spolupráce obcí a kraje v oblasti plánování a vytváření sítě sociálních služeb  

Díky aktivitě došlo k realizaci celkem 34 setkání mezi zástupci kraje a zástupci příslušné obce 

s rozšířenou působností (ORP). V každé ORP v Jihočeském kraji tak došlo k jednomu setkání v roce 2017 

a k jednomu setkání v roce 2018. Na setkáních bylo možné otevřeně diskutovat jednak o aktualitách 

týkajících se plánování sociálních služeb, vzniku doprovodných dokumentů, přípravě nového období 

podpory sociálních služeb, ale také o situaci a kapacitě sociálních služeb v daném obvodu ORP.  

Z výsledků šetření vyplývá, že realizace této aktivity je naprostou většinou aktérů hodnocena kladně. 

Vyzdvihována je věcnost jednání, diskuse nad konkrétními záležitostmi daného obvodu ORP a to, že se 

setkání účastní kompetentní osoby z krajského úřadu. Řada účastníků považuje za důležitou tu 

skutečnost, že byl kladen důraz na účast a zapojení politických zástupců obce. Úspěch aktivity lze 

ilustrovat odhodláním pracovníků KÚ JčK pokračovat v setkáních i v dalších letech a zařadit je do 

povinné agendy vedoucího Odboru sociálních věcí.  

Vedle těchto setkání proběhlo ještě 6 kulatých stolů s poskytovateli sociálních služeb, na nichž byly 

představovány důležité informace o Pravidlech pro tvorbu a aktualizaci Krajské sítě sociálních služeb. 

Na tato setkání proto navázalo ještě společné jednání se zástupci všech ORP na krajském úřadě. 

Celkově je aktivita hodnocena jako úspěšná, a to i přesto, že nedošlo k původně plánovanému kolu 

setkání v roce 2016 (byla tedy realizována pouze kola dvě). 

Klíčová aktivita 4: Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni  

Cílem aktivity byla realizace veřejné zakázky rozdělené na 17 částí podle počtu obvodů ORP 

v Jihočeském kraji. Celkem ve 14 případech došlo k výběru subjektu, jehož úkolem bylo realizovat 

předem navržené aktivity pro komunitní plánování v daném obvodu. Aktivita byla zrealizována dle 

předpokladu a přesto, že nedošlo k zapojení všech obvodů ORP do zakázky, prostředky určené na 

aktivitu byly využity v dostatečné míře. Role realizačního týmu byla zejména na procesní úrovni – tzn. 

zajistit realizaci a dokončení zakázky ve stanoveném harmonogramu. Kvalita procesu plánování 

v jednotlivých ORP se odvíjela od řady proměnných, jako např. zaměření a způsob vedení aktivity ze 

strany zhotovitele zakázky, zapojení relevantních aktérů a to, zda proces plánování měl v daném území 

nějakou kontinuitu. Nelze proto na úrovni této evaluace vyhodnotit kvalitu realizovaných částí, lze však 

říci, že ze strany účastníků převažují spíše spokojené reakce a dle hodnocení odborného garanta každá 

ze zakázek splnila to, k čemu se zavázala. Aktivita proto splnila účel, který si zadala.  
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V případě této aktivity byla realizována zakázka na podporu komunitního plánování i přes souběžně 

realizovanou výzvu na podporu téhož ze strany Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). Evaluační 

šetření neprokázala, že by realizace takové aktivity vedla k neefektivnímu využití prostředků. Pro 

jednotlivé ORP znamenala taková situace zvýšené množství prostředků směřujících v daném území na 

komunitní plánování. Ačkoliv lze do jisté míry toto opatření považovat za duplikaci aktivit OPZ a do 

budoucna se již s takovou aktivitou na úrovni kraje nepočítá, právě tato aktivita zajistila to, že byl 

Projekt zaměřen podporu procesů plánování skutečně na všech důležitých úrovních, nejen tedy na 

úrovni krajské. Jedná se i o důležité gesto směrem k lokálním aktérům plánování v tom smyslu, že kraj 

má o rozvoj komunitního plánování zájem. Z toho důvodu tak lze označit realizaci aktivity za 

smysluplnou. 

Klíčová aktivita 5: Metodická podpora a právní poradenství k řízení a financování sítě sociálních 

služeb 

Obsahem aktivity bylo zapojení vyškolených metodiků do procesů plánování sociálních služeb na 

úrovni kraje. V praxi se toto zapojení projevovalo zejména jejich účastí na většině realizovaných aktivit 

z Projektu. Významná byla jejich účast zejména v klíčové aktivitě 1 a 3 a formou individuálních 

konzultací pro obce též v klíčové aktivitě 4. Mimo zapojení do výše uvedených aktivit pracovníci KÚ JčK 

během realizace Projektu s metodiky absolvovali několik setkání, v nichž se probíraly konkrétní aspekty 

plánovacího procesu. Zejména ve druhé polovině roku 2018 se jejich činnost soustředila na 

nastavování parametrů k hodnocení efektivity sociálních služeb – odborný dohled metodiků tak byl 

využit i k aktivitám, na které se krajský úřad chystá soustředit až v budoucích letech. Stálé vytížení 

metodiků dle pracovníků KÚ dokládá potřebu metodické podpory pro podobné aktivity kraje. 

Z evaluačních šetření nevyplývá žádné negativum realizované aktivity, oproti původním představám 

byla náplň aktivity užší; neboť do ní nebylo zařazeno právní poradenství v souvislosti s tvorbou sítě 

sociálních služeb, k němuž nakonec krajskému úřadu dostačovaly interní právní kapacity. Specifikum 

aktivity bylo to, že se metodici ve výsledku účastnili většiny ostatních aktivit, u kterých měli podíl 

na jejich zdárném provedení. Vzhledem k dlouhodobě nastavené spolupráci se předpokládá 

spolupráce mezi KÚ a metodiky i po skončení Projektu. Aktivita je proto ohodnocena jako úspěšná.     

Klíčová aktivita 6: Jihočeská aplikace pro sociální služby 

Zásadní pro úspěšné zakončení aktivity je vytvořený a funkční informační systém JASS, prostřednictvím 

jehož modulů bude moci Jihočeský kraj realizovat všechny potřebné administrativní aktivity týkající se 

řízení a financování Krajské sítě sociálních služeb na svém území. Dosažení tohoto výstupu bylo 

zajištěno výběrem externího dodavatele prostřednictvím výběrového řízení na konci roku 2017. V době 

psaní této zprávy však dosud nebyl systém dokončen v požadované kvalitě.  

Dle vyjádření členů realizačního týmu dosud poskytnuté návrhy ze strany dodavatele neodpovídaly 

technické specifikaci, jednotlivé moduly nebyly funkční a způsobilé k testování a bylo tak nutné zavést 

s dodavatelem intenzivnější spolupráci. V rámci jednání docházelo k opakovanému připomínkování 

nových verzí a postupnému odstraňování chyb v systému. Ze strany KÚ JčK byl do tvorby zapojen 

zvýšený počet pracovníků z řady různých odborů, specifické postavení pak má Odbor informatiky KÚ, 

který s pracovníky externího dodavatele úzce spolupracoval. Z vyjádření pracovníků KÚ vyplývá, že ani 

v polovině ledna 2019 dosud nebyla spokojenost s žádným z osmi modulů.  
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Aktivita tak ještě stále není ukončena, lze v tuto chvíli pouze předpokládat, že bude dokončena do 

ukončení Projektu v březnu 2019. Vzhledem k řadě komplikací, které realizaci zakázky provázejí, je její 

úspěšnost aktuálně hodnocena níže, a to mimo jiné i z toho důvodu, že by aktivitu v této podobě 

dotazovaní pracovníci KÚ v rámci obdobného projektu již nerealizovali. Zkušenost ukázala, že je 

v tomto ohledu mnohem praktičtější řešit tvorbu a nastavení podobného systému vlastní cestou, resp. 

financovat jej přímo ze zdrojů KÚ, kde kraj není svazován splněním předem stanoveného 

harmonogramu, který se v případě neočekávatelných komplikací může ukázat jako obtížně splnitelný.  

Klíčová aktivita 7: Průběžné a závěrečné vyhodnocení projektu 

Poslední klíčovou aktivitou byla realizace evaluačních šetření, které bylo provedeno externím 

hodnotitelem na základě výběrového řízení. Hlavním výstupem je tato Závěrečná evaluační zpráva, 

která shrnuje veškeré poznatky získané v průběhu šetření. 

Celkové shrnutí 

V Projektu bylo identifikováno několik nejdůležitějších dopadů. Na úrovni poskytovatelů a obcí se 

jedná zejména o tyto:  

 Zapojení širokého spektra aktérů z řad poskytovatelů sociálních služeb, pracovníků obcí 

i odborníků do problematiky plánování vedlo k prohloubení vzájemné komunikace a ke 

zvýšení informovanosti. 

 Finanční prostředky směřující na komunitní plánování i nabídka odborných konzultací ze strany 

KÚ posílily aspekt plánování na úrovni obvodu ORP.    

Na úrovni spolupráce kraje s obcemi došlo k následujícímu:  

 Díky propojení aktérů z místní i krajské úrovně bylo plánování sociálních služeb obohaceno 

úhly pohledu z obou těchto sfér. 

 Účastníci aktivit ze strany obcí získali možnost otevřeně jednat s pracovníky kraje ohledně 

problematiky plánování, a to jako rovnocenný partner při diskusi. 

Na systémové úrovni pak lze identifikovat tyto dopady:  

 Došlo k zajištění dlouhodobé kontinuity procesů plánování na úrovni kraje. 

 Došlo k určitému posunu v procesu nastavování hodnocení efektivity sociálních služeb    

 Byly položeny základy nového informačního systému JASS, prostřednictvím kterého dojde 

k nové formě spolupráce mezi krajem, obcemi a poskytovateli sociálních služeb v problematice 

plánování sociálních služeb. 

Za důležité zjištění lze rovněž považovat to, že realizační tým dokázal aktivně reagovat na všechny 

komplikace a překážky, které se v průběhu Projektu vyskytly (personální zajištění Projektu, nové 

legislativní požadavky, spolupráce s dodavateli služeb apod.) Toto je potřeba reflektovat jako 

významný faktor toho, že převážná většina Projektu proběhla v pořádku. Riziko nesplnění výstupů tak 

vyvstalo pouze u klíčové aktivity 6; do jejího úspěšného zakončení realizační tým povolal velké množství 

pracovníků KÚ, kteří se na realizaci aktivity podílejí i přesto, že to původně nebylo v plánu. 

Z Projektu si tak realizátor odnáší řadu nových zkušeností. Mezi ty pozitivní lze zařadit kladný ohlas na 

realizaci pravidelných setkání v obvodech ORP, u nichž se počítá s jejich dalším pokračováním i po 

skončení Projektu, úspěšnou tvorbu strategických dokumentů i povedené zapojení metodiků plánování 
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do velké části aktivit. Za spíše negativní lze považovat především omezení související s realizací 

výběrového řízení na dodavatele informačního systému JASS. Zkušenosti ukazují, že do budoucna bude 

v mnoha ohledech vhodnější realizovat a financovat podobnou aktivitu z vlastních prostředků mimo 

podobné projekty, zavést další kritérium hodnocení dodavatele než pouze nejnižší cena a v případě, že 

bude třeba realizovat podobně náročný systém či např. rozdělit zakázku na dílčí aktivity jako je např. 

zprovoznění samotného prostředí a tvorba jednotlivých modulů.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

12 
 

3 Popis realizace evaluace a použitých metod  

3.1 Metodika řešení evaluace 

3.1.1 Seznam evaluačních otázek 

Objednatel požaduje po zpracovateli vyhodnocení těchto evaluačních otázek: 

1) Jakým způsobem a do jaké míry projekt pomohl zajistit snazší přístup k informacím o nabídce 

sociálních služeb v Jihočeském kraji?  

2) Jakým způsobem a do jaké míry projekt přispěl k intenzivnější komunikaci a spolupráci 

Jihočeského kraje s obcemi? 

3) Jakým způsobem a do jaké míry projekt přispěl k synchronizaci postupů Jihočeského kraje a obcí 

v oblasti sociálních služeb? 

4) Jakým způsobem a do jaké míry projekt zajistil návaznost v procesech plánování a řízení sociálních 

služeb v Jihočeském kraji? 

5) Jakým způsobem a do jaké míry se v rámci projektu podařilo zavést efektivnější způsob plánování 

a řízení sociálních služeb v Jihočeském kraji? 

6) Jakým způsobem a do jaké míry se v rámci projektu podařilo koncepčně nastavit opatření vedoucí 

ke zlepšení života osob se zdravotním postižením? 

7) Jakým způsobem a do jaké míry projekt pomohl propojit oblast sociálních služeb s dalšími oblastmi 

za účelem integrace osob v nepříznivé sociální situaci a předcházet sociálnímu vyloučení 

v Jihočeském kraji? 

8) Lze vysledovat nějaké nezamýšlené či negativní dopady realizace projektu na jeho cílové skupiny? 

9) Jaké překážky se podařilo při realizaci projektu překonat? 

10) Co bránilo ještě efektivnější realizaci projektu? 

3.1.2 Design evaluace 

Evaluační design tj. přístup k řešení evaluace, vychází primárně z tzv. teorií změny vedené evaluace. 

Z metodologického hlediska se jedná o přístup, který hodnotí úspěšnost zkoumaného Projektu podle 

toho, jak jsou naplňovány jeho předpoklady definované při přípravě Projektu. 

Klíčovou roli v tomto přístupu hraje sestavená teorie změny, která představuje jednotlivé kroky 

realizace Projektu. V případě tohoto typu projektů je teorie změny sestavována ve struktuře vstupy – 

aktivity – výstupy – výsledky – dopady.   

Na začátku realizace Projektu byla realizačním týmem teorie změny Projektu sestavena. Evaluátor tuto 

teorii převzal a v průběhu evaluace ověřoval platnost takto nastavené intervenční logiky. Bylo tedy 

hodnoceno, zda plánované nastavení teorie změny odpovídá reálnému průběhu Projektu a zda dochází 

k naplňování předpokládaných dopadů na úrovni jednotlivých účastníků aktivit i celého systému.  

Tento způsob vedení evaluace nakonec vede k aktualizaci vstupní teorie změny podle toho, jakých 

skutečných – očekávaných či neočekávaných – výstupů, výsledků a dopadů Projekt dosáhl, stejně jako 
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zapracování problémů a překážek, se kterými se Projekt při své realizaci potýkal. Výsledná teorie změny 

tak představuje shrnutí celé evaluace do přehledné podoby. Je k dispozici v kapitole 4. 

3.1.3 Metody evaluace 

Zatímco design evaluace představuje „recept“, podle něhož vyhodnocení probíhá, metody evaluace 

představují nástroje, pomocí kterých jsou získávány jednotlivé informace podstatné pro vyhodnocení 

úspěšnosti Projektu.   

Pro zpracování evaluace je použit smíšený evaluační design (Mixed Methods) zahrnující jak 

kvantitativní, tak kvalitativní metody sběru a analýzy dat. 

Evaluátor tedy v rámci šetření využil či počítá s využitím těchto metod:  

 Analýzu dokumentů a interních dat poskytnutých příjemcem 

 Řízené individuální rozhovory 

 Řízené skupinové rozhovory 

 Telefonické rozhovory 

 On-line dotazníkové šetření 
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3.1.4 Plán evaluace 

Plánem evaluace je myšleno chronologické rozložení jednotlivých aktivit a evaluačních šetření, a je 

zobrazeno na následujícím schématu: 

 

 

Evaluace byla tedy rozdělena do celkem tří výzkumných fází a každá byla zakončena jedním evaluačním 

dokumentem. Vstupní evaluační zpráva popsala způsob řešení evaluace. Průběžná evaluační zpráva se 

zaměřila na zhodnocení dosavadních poznatků, důraz byl přitom kladen na procesní záležitosti Projektu 

(Jak dobře je Projekt organizován? Jaké překážky při jeho realizaci vznikají?). Závěrečná evaluační 

zpráva naváže na zprávu předchozí, doplní nově získané poznatky procesního charakteru a ve své další 

části se zaměří zejména na vyhodnocení dopadů Projektu (Čeho Projekt dosáhl? K čemu přispěl?).  
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3.1.5 Přehled realizovaných šetření 

V průběhu první i druhé fáze evaluace hrála klíčovou roli pravidelná analýza dostupné dokumentace 

k Projektu. Ta byla poskytována ze strany pracovníků realizačního týmu pravidelně podle potřeby 

a doby vzniku. Jednalo se zejména o zprávy o realizaci, vzniklé strategické dokumenty, ale také další 

doprovodné zdroje informací jako např. zápisy z realizovaných setkání. Přehled jednotlivých zdrojů 

informací je uveden v kapitole 6. 

Vedle analýzy dostupné dokumentace k Projektu byla v jednotlivých fázích evaluace realizována 

samostatná výzkumná šetření, při nichž bylo možné získat přímé informace od aktérů zapojených do 

Projektu. Patří k nim realizace celkem tří elektronických dotazníkových šetření mezi účastníky 

a realizátory Projektu, provedení celkem 8 individuálních rozhovorů s pracovníky poskytovatelů 

sociálních služeb či pracovníků obecních/městských úřadů určitým způsobem zapojených do Projektu 

a v neposlední řadě též realizace 5 skupinových rozhovorů s pracovníky Krajského úřadu Jihočeského 

kraje (dále KÚ JčK) zapojenými do řízení Projektu či některých jeho aktivit. S projektovou manažerkou 

navíc probíhala pravidelná komunikace týkající se poskytovaných dokumentů a informování o průběhu 

samotného Projektu na straně jedné a evaluace na straně druhé. 

V tabulce níže je uveden přehled jednotlivých šetření rozdělený do dvou fází evaluace. V první fázi 

evaluace proběhlo elektronické dotazníkové šetření doptávající se jednotlivých účastníků Projektu na 

jejich zpětnou vazbu k aktivitám, do nichž byli zapojeni. Vyplnění dotazníku bylo nabídnuto celkem 106 

účastníkům projektových aktivit. Zcela dotazník vyplnilo 58 respondentů, což představuje návratnost 

ve výši 55 %. Alespoň částečně dotazník vyplnilo dalších 22 respondentů, celkem se tedy podařilo získat 

zpětnou vazbu od 80 různých účastníků aktivit. 

V první fázi evaluace byl též proveden 1 skupinový rozhovor se členy projektového týmu, 1 skupinový 

rozhovor se zástupci vedení a 1 skupinový rozhovor s pracovníky odboru zapojenými do realizace 

projektových aktivit. 

 Tabulka 1: Přehled realizovaných evaluačních šetření s klíčovými aktéry v průběhu první fáze evaluace 

Typ šetření Typ aktéra Bližší specifikace aktéra Termín realizace 

Elektronické dotazníkové 
šetření 

Účastníci 
projektových aktivit 

Zaměstnanci krajského úřadu, zaměstnanci 
městských či obecních úřadů, zaměstnanci 
poskytovatelů sociálních služeb v JčK 

květen 2018 

Skupinový rozhovor Projektový tým 
Projektová manažerka (KÚ JčK) 
Finanční manažerka projektu (KÚ JčK) 

23. 04. 2018 

Skupinový rozhovor Zástupci vedení 
Vedoucí odboru sociálních věcí KÚ JčK 
Vedoucí oddělení projektů a plánování 
sociálních služeb (OPPSS) 

23. 04. 2018 

Skupinový rozhovor 
Pracovníci zapojení 
do aktivit projektu 

Pracovník pro střednědobý plán sociálních 
služeb (v rámci OPPSS) 
Pracovník pro tvorbu KPVP  

23. 04. 2018 

Zdroj: vlastní šetření 

Druhá fáze se od první lišila zejména v provedení celkem 8 individuálních rozhovorů s účastníky 

Projektu z řad pracovníků sociálních služeb a pracovníků obecních/městských úřadů, kteří byli do 

problematiky plánování sociálních služeb v kraji v dané době zapojeni. Přehled je uveden níže. 

Tato fáze obsahovala realizaci celkem dvou dalších elektronických dotazníkových šetření. První z nich 

se v čase dokončování realizovaných aktivit opět obracelo na všechny zapojené účastníky s cílem získat 
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krátké zhodnocení Projektu ze své zkušenosti. I v tomto případě se podařilo zajistit vyšší než 

padesátiprocentní návratnost dotazníku s 53 plnými a 7 částečnými odpověďmi od anonymizovaných 

respondentů. 

Druhý dotazník byl směřován na okruh pracovníků zapojených do klíčové aktivity 6 na tvorbu Jihočeské 

aplikace sociálních služeb, zpět evaluátor získal celkem 7 odpovědí, které sloužily k doplnění poznatků 

získaných především ze skupinových rozhovorů na KÚ JčK. 

Ty proběhly ke konci realizaci Projektu a jednalo se o dva samostatné skupinové rozhovory s obdobným 

složením aktérů jako v předchozí fázi evaluace. Přehled ukazuje následující tabulka. 

Tabulka 2: Přehled realizovaných evaluačních šetření s klíčovými aktéry v průběhu první fáze evaluace 

Typ šetření Typ aktéra Bližší specifikace aktéra Termín realizace 

Individuální rozhovor 
Účastník 
projektových aktivit 

Vedoucí služby Terénní program organizace 
Prevent 99, z. ú., České Budějovice 

9. 10. 2018 

Individuální rozhovor 
Účastník 
projektových aktivit 

Koordinátorka plánování, Magistrát města 
České Budějovice  

9. 10. 2018 

Individuální rozhovor 
Účastník 
projektových aktivit 

Protidrogový koordinátor, Magistrát města 
České Budějovice 

9. 10. 2018 

Individuální rozhovor 
Účastník 
projektových aktivit 

Vedoucí služby Nízkoprahové denní centrum 
České Budějovice 

16. 10. 2018 

Individuální rozhovor 
Účastník 
projektových aktivit 

Ředitel služby Temperi, o.p. s., České 
Budějovice 

16. 10. 2018 

Individuální rozhovor 
Účastník 
projektových aktivit 

Ředitelka organizace  
G-centrum, p. o., Tábor 

22. 10. 2018 

Individuální rozhovor 
Účastník 
projektových aktivit 

Vedoucí odboru sociálních věcí, Městský úřad 
Tábor 

22. 10. 2018 

Individuální rozhovor 
Účastník 
projektových aktivit 

Vedoucí odboru sociálních věcí, Městský úřad 
Písek 

11. 12. 2018 

Elektronické dotazníkové 
šetření 

Účastníci 
projektových aktivit 

Zaměstnanci krajského úřadu, zaměstnanci 
městských či obecních úřadů, zaměstnanci 
poskytovatelů sociálních služeb v JčK 

listopad/ 
prosinec 2018 

Elektronické dotazníkové 
šetření 

Účastníci zapojeni 
do KA 6 

Zaměstnanci krajského úřadu, zaměstnanci 
externího dodavatele služeb 

leden 2019 

Skupinový rozhovor Projektový tým 
Projektová manažerka (KÚ JčK) 
Finanční manažerka projektu (KÚ JčK) 

23. 04. 2018 

Skupinový rozhovor Zástupci vedení 
Vedoucí odboru sociálních věcí KÚ JčK 
Vedoucí oddělení projektů a plánování 
sociálních služeb (OPPSS) 

23. 04. 2018 

Skupinový rozhovor 
Pracovníci zapojení 
do aktivit projektu 

Pracovník pro střednědobý plán sociálních 
služeb (v rámci OPPSS) 
Pracovník pro tvorbu KPVP  

23. 04. 2018 

Zdroj: vlastní šetření 

Evaluátor tak realizoval všechna šetření, k nimž se prostřednictvím své nabídky a Vstupní evaluační 

zprávy zavázal.  
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4 Hlavní zjištění 

V následující kapitole jsou představeny výsledky evaluačních šetření. 

V kapitole 4.1 je představeno nastavení Projektu, tj. příprava a stanovené cíle, kterých chtěl Projekt 

dosáhnout. Následně jsou v kapitole 4.2 prezentovány výsledky procesního hodnocení, které navazují 

na již vydanou Průběžnou evaluační zprávu; právě ta se procesu ve velké míře věnovala. V kapitole 4.3 

jsou pak vyhodnoceny výsledky a dopady, kterých Projekt dosáhl.  Na závěr kapitoly je prezentována 

aktualizovaná teorie změny Projektu jako klíčový výstup evaluace shrnující veškerá zjištění.   

4.1 Nastavení Projektu 

4.1.1 Příprava Projektu 

Zaměření Projektu 

Zaměření projektu vycházelo v době přípravy především ze skutečnosti, že kapacity pracovníků kraje 

nebyly dostačující k zajištění dostatečně intenzivní spolupráce a komunikace mezi krajem a obcemi 

v oblasti plánování sociálních služeb.  Připravovaný projekt se tak měl zaměřit na zintenzivnění 

vzájemné komunikace prostřednictvím častějších jednání mezi oběma stranami, vzájemného 

sjednocování potřeb obcí a kraje v oblasti sociálních služeb a zároveň také nabídkou metodické 

podpory v oblasti komunitního plánování.  

Dalším východiskem byla skutečnost, že data z centrálního registru poskytovatelů sociálních služeb 

neposkytují dostatečné informace k plánování, k nastavení a řízení sítě sociálních služeb na krajské 

úrovni. Jihočeský kraj se proto rozhodl prostřednictvím projektu zajistit tvorbu a zavedení nového 

informačního systému s názvem Jihočeská aplikace sociálních služeb (JASS), který v sobě bude 

zahrnovat prvky k řízení sítě sociálních služeb, plánování, ale též financování sociálních služeb na území 

kraje.  

Vedle těchto skutečností se v době přípravy projektu blížil konec platnosti Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb (SPRSS) pro roky 2014 – 2016 s aktualizacemi na roky 2017 a 2018, projektové 

aktivity tedy měly zahrnout též tvorbu navazující verze tohoto strategického dokumentu pro 

problematiku plánování sociálních služeb, a to na roky 2019 – 2021.  

Výše uvedené důvody vedly k tomu, že při přípravě Projektu bylo navrženo celkem sedm klíčových 

aktivit (KA), jejichž představení udává tabulka níže.  

Tabulka 3: Přehled aktivit Projektu 

Klíčové aktivity (KA) projektu Nastavení s uvedením dílčích aktivit 

KA 1: Procesy plánování sociálních služeb, vytváření sítě sociálních služeb na úrovni Jihočeského kraje 
- pravidelné setkávání pracovních skupin za účelem vytvoření SPRSS JčK 
- vytvoření prostoru pro navázání partnerství a vzájemnou komunikaci obcí všech typů na území ORP 
- spolupráce kraje s ORP 
- informování obcí JčK o výsledcích získaných v procesu plánování 

KA 2: Podpora komplexního přístupu v integraci osob se ZP do běžného života 
- zajistit síť služeb určenou pro osoby se zdravotním postižením v JčK a optimalizace dostupnosti těchto služeb 
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Klíčové aktivity (KA) projektu Nastavení s uvedením dílčích aktivit 

- navázání spolupráce s organizacemi zajišťující služby pro osoby se ZP 

KA 3: Spolupráce obcí a kraje v oblasti plánování a vytváření sítě sociálních služeb 
- osobní konzultace pracovníků projektu se zástupci obcí, vzájemná výměna informací 
- pořádání workshopů a kulatých stolů 
- intenzivnější spolupráce mezi krajem a obcemi v oblasti: vytváření sítě, plánování a financování sociálních služeb 
- efektivní propojení sítě sociálních služeb na úrovni obcí ve vztahu ke krajské síti sociálních služeb 

KA 4: Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni  
- veřejná zakázka na aktivity zaměřené na plánování sociálních služeb 
- finanční i metodická podpora procesů plánování na úrovni obcí 

KA 5: Metodická podpora a právní poradenství k řízení a financování sítě sociálních služeb 
- zapojení a odborné vedení metodiků plánování sociálních služeb 
- právní poradenství a konzultace pro jednotlivé aktivity projektu  
- vzdělávací aktivity pro potřeby realizátora 

KA 6: Jihočeská aplikace pro sociální služby (JASS) 
- veřejná zakázka na dodání operačního systému a programového vybavení 
- vývoj nového softwaru Jihočeská aplikace sociálních služeb 
- pravidelná setkání a konzultace jednotlivých odborníků ohledně zakázky a vývoje softwaru 

KA 7: Průběžné a závěrečné vyhodnocení projektu 
- veřejná zakázka na dodavatele evaluace 
- vyhodnocení celého průběhu realizace projektu, naplnění stanovených cílů a monitorovacích indikátorů 
- vyhodnocení úspěšnosti projektu s ohledem na účelnost, účinnost, úspornost, užitečnost, relevanci a udržitelnost 
- sběr podkladů pro vypracování hodnotících zpráv 
- závěrečný seminář 

Zdroj: dokumentace projektu 

Projektové aktivity tedy zčásti navazují na to, co již bylo realizováno prostřednictvím předchozího 

individuálního projektu s názvem Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji. Tento projekt byl 

realizován v rozmezí září 2011 – srpen 2013. Jeho obsahem byla mimo jiné také podpora spolupráce 

mezi obcemi a krajem v oblasti plánování, metodická podpora, tvorba doprovodných dokumentů 

strategického významu či tvorba webového informačního portálu pro sociální služby v kraji. Aktivity, 

které se dle vyjádření pracovníků OSOV osvědčily, byly použity i do aktuálně hodnoceného projektu 

(Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.). V tomto ohledu byl tedy ze strany kraje záměr 

pokračovat v setkáváních se zástupci obcí (jejichž pokračování žádali i zástupci obcí), poskytovat 

metodickou podporu a navázat na projekt také přípravu strategických dokumentů. 

Organizační zajištění Projektu 

Pro účely naplnění cílů projektu byl sestaven realizační tým, který v detailním rozdělení představuje 

tabulka níže. Kromě projektového a finančního manažera, kteří veškeré aktivity projektu koordinují, 

spadají do týmu také odborní pracovníci, metodici, manažeři pracovních skupin a členové těchto 

skupin. Koordinaci setkávání pracovních skupin pro tvorbu SPRSS dále zajištuje krajská koordinační 

skupina, proces plánování sociálních služeb pak připadá na koordinátora plánování, který 

s projektovým týmem úzce spolupracuje. Důležitou roli ve většině aktivit projektu mají také metodici 

plánování sociálních služeb, jejichž hlavní náplní je poskytovat metodickou podporu aktérům na krajské 

i místní úrovni a kteří jsou pro tuto činnost vyškoleni ministerstvem.  Do týmu se také řadí několik pozic 

ekonomické a administrativní povahy či technické podpory.  
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Tabulka 4: Realizační tým hodnoceného projektu 

Pozice Výše úvazku Funkce 

Projektový manažer 1,0 
Koordinuje návaznost jednotlivých aktivit 
projektu, zajišťuje reportování a odpovídá za 
realizaci.   

Finanční manažer 1,0 
Zajišťuje řízení všech dostupných zdrojů 
projektu. 

Odborný garant DPP Garantuje odbornou připravenost projektu. 

Věcný manažer DPP 
Zajišťuje tvorbu podkladů potřebných pro 
aktivity projektu. 

Metodik pro JASS 
31 osobo-

měsíců 
Metodicky zajišťuje realizaci aktivit spojených 
s tvorbou JASS. 

Metodici plánování sociálních služeb 3x DPP 
Metodicky zajišťují realizaci klíčových aktivit 
projektu. 

Manažeři pracovních skupin 5x DPP 
Zajišťují setkávání pracovních skupin pro tvorbu 
SPRSS. 

Odborníci na sociální služby 15x DPP 
Účastní se setkávání pracovních skupin pro 
tvorbu SPRSS. 

Odborní konzultanti ORP – JASS 17x DPP Konzultují tvorbu JASS na úrovni ORP. 

Odborníci na tvorbu KPVP 4x DPP Spolupodílí se na tvorbě KPVP. 

Krajská koordinační skupina bez nákladů 
Koordinuje aktivity týkající se setkávání 
pracovních skupin pro tvorbu SPRSS. 

Koordinátor plánování sociálních služeb cílové odměny 
Dohlíží na koordinaci jednotlivých aktivit 
spojených s plánováním sociálních služeb. 

Ekonom projektu, účetní projektu, IT specialista cílové odměny Doprovodné aktivity k realizaci. 

Zdroj: dokumentace projektu 
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4.1.2 Stanovené cíle Projektu 

Již v žádosti o podporu realizátor nastavil cíle, kterých má Projekt dosáhnout. Tyto cíle jsou níže 

představeny a v dalších částech zprávy je zjišťováno, zda jich Projekt skutečně dosáhl. 

Hlavní cíle vycházely z východisek již jednou uvedených v kapitole 4.1.1. Jako hlavní cíle Projektu lze 

proto označit: 

 zajištění kontinuity procesů plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji  

 posilování role obcí a jejich aktivní participace při řízení sítě sociálních služeb na území kraje 

 vývoj nového informačního systému JASS (Jihočeská aplikace sociálních služeb) a tedy 

zajištění jednoduššího a přehlednějšího způsobu řízení a plánování sociálních služeb v kraji 

Hlavní cíle Projektu je možné rozdělit na celkem pět cílů dílčích, se kterými bude ve Zprávě i dále 

pracováno. Ty jsou: 

1  Udržení procesů plánování sociálních služeb v JčK včetně zpracování nového SPRSS. 

2  Podpora spolupráce a partnerství obcí s krajem i na úrovni jednotlivých regionů nad běžný 

rámec výkonů veřejné správy 

3  Zavedení informačního systému JASS za účelem efektivního řízení sítě sociálních služeb 

4  Podpora komplexního přístupu v integraci osob se zdravotním postižením a optimalizace 

dostupnosti služeb zaměřených na uvedenou cílovou skupinu 

5  Propojení sociálních služeb s dalšími oblastmi za účelem integrace osob v nepříznivé sociální 

situaci a předcházení sociálnímu vyloučení. 

Žádost o podporu obsahovala také definici změn, které jsou v důsledku Projektu očekávány. Ty 

realizátor Projektu opět definoval do několika, celkem šesti dílčích bodů. Jsou jimi: 

a) Zdokonalení metod pro plánování sociálních služeb díky rozvinutí spolupráce mezi 

jednotlivými účastníky plánování a disponováním aktuálních informací týkající se problematiky 

ze strany poskytovatelů, zadavatelů i uživatelů sociálních služeb. 

b) Zlepšení komunikace a zintenzivnění spolupráce mezi obcemi a krajem v oblasti vytváření, 

řízení, plánování a financování sociálních služeb na území kraje.  

c) Efektivnější a přehlednější systém financování díky zavedení krajského informačního systému 

JASS. 

d) Nově vzniklý katalog sociálních služeb pro Jihočeský kraj s vyhledáváním služeb pro veřejnost. 

e) Zpracování nového Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením s platností na období 2018 – 2021. 

f) Zpracování a aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb s platností od roku 

2019 se zakomponováním legislativních změn. 

Vztah mezi jednotlivými výše uvedenými složkami z hlediska obsahové provázanosti je uveden na 

obrázku níže. 
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Obrázek 1:  Souvislost mezi hlavními cíli, dílčími cíli a očekávanými změnami nastalými díky Projektu 

 
Zdroj: dokumentace projektu, vlastní šetření 
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4.2 Procesní hodnocení 

Procesnímu hodnocení se specificky věnovala Průběžná evaluační zpráva. V následující části jsou z ní 

vzešlé poznatky převzaty a aktualizovány o nové informace. 

4.2.1 Realizace jednotlivých klíčových aktivit 

Klíčová aktivita 1: Procesy plánování sociálních služeb, vytváření sítě sociálních služeb na 

území kraje 

Hlavním výstupem aktivity je vzniklý Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2019 – 

2021. V této KA bylo klíčové zejména pravidelné setkávání pracovních skupin (dále PS), jejichž výstupy 

posloužily k vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období2019 

– 2021. Pracovních skupin bylo celkem pět; jejich přehled a základní popisné informace poskytuje 

tabulka níže.  

Tabulka 5: Přehled účastníků jednání pracovních skupin pro tvorbu SPRSS a termínů setkání 

Název pracovní skupiny Složení pracovní skupiny Termíny setkání 

Pracovní skupina pro seniory 

Manažer PS 
Metodik plánování soc. sl. 
Zástupce KÚ JčK 
Min. 7 poskytovatelů sociálních služeb pro 
seniory 
Min. 1 pracovník obecního úřadu 
 

19. 12. 2016 8. 9. 2017 
30. 1. 2017 9. 10. 2017 
28. 2. 2017 30. 10. 2017 
21. 3. 2017 27. 11. 2017 
27. 4. 2017 11. 12. 2017 
22. 5. 2017 5. 1. 2018 
26. 6. 2017 

Pracovní skupina pro osoby se 
zdravotním postižením 

Manažer PS 
Metodik plánování soc. sl. 
Zástupce KÚ JčK 
Min. 6 poskytovatelů sociálních služeb osoby 
se zdravotním postižením 

29. 11. 2016 23. 8. 2017 
25. 1. 2017 27. 9. 2017 
1. 3. 2017 25. 10. 2017 
20. 4. 2017 28. 3. 2018 
31. 5. 2017   

Pracovní skupina pro rodiny 
s dětmi 

Manažer PS 
Metodik plánování soc. sl. 
Zástupce KÚ JčK 
Min. 9 poskytovatelů sociálních služeb pro 
rodiny a děti 
Min. 3 pracovníci obecních úřadů 

29. 11. 2016 26. 6. 2017 
18. 1. 2017 22. 9. 2017 
22. 2. 2017 16. 10. 2017 
29. 3. 2017 24. 11. 2017 
28. 4. 2017 11. 12. 2017 
29. 5. 2017 9. 2. 2018 

Pracovní skupina pro osoby 
v akutně nepříznivé sociální 
situaci 

Manažer PS 
Metodik plánování soc. sl. 
Zástupce KÚ JčK 
Min. 9 poskytovatelů sociálních služeb pro 
seniory 
Min. 3 pracovníci obecních úřadů 

21. 11. 2016 31. 5. 2017 
17. 1. 2017 13. 9. 2017 
22. 2. 2017 4. 10. 2017 
29. 3. 2017 1. 11. 2017 
26. 4. 2017 6. 12. 2017 

Pracovní skupina pro osoby 
závislé a závislostí ohrožené 

Manažer PS 
Metodik plánování soc. sl. 
Zástupce KÚ JčK 
Min. 5 poskytovatelé sociálních služeb pro 
osoby závislé či závislosti ohrožené 
Min. 3 zaměstnanci obecních úřadů 
Min. 1 zástupce léčebného zařízení 

14. 11. 2016 24. 4. 2017 
28. 11. 2016 26. 10. 2017 
19. 12. 2016 27. 11. 2017 
23. 1. 2017 12. 12. 2017 
13. 3. 2017 15. 2. 2018 

Zdroj: dokumentace projektu 
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Rozdělení do uvedených skupin bylo zachováno z tvorby předcházejícího SPRSS. Každou PS vedl 

manažer pracovní skupiny, na setkáních byl rovněž přítomen metodik plánování sociálních služeb. Další 

tři účastníci každé PS dostali status externího odborníka na sociální služby a byli také finančně 

odměňování (viz tabulka 4). Ostatní členové pracovních skupin placeni nebyli.  

Na začátku Projektu realizační tým naplánoval s manažery všech PS a s metodiky plánování sociálních 

služeb harmonogram činností jednotlivých PS. Termíny jednotlivých setkání PS si pak její členové 

domlouvali při společných setkáních tak, aby byl dodržen harmonogram činností, které mají PS do 

zvolené doby splnit.  

První setkání PS se týkala zejména představování členů a harmonogramu činností. Dále byli členové PS 

seznamování s hodnocení předchozího SPRSS. V dalších setkáních následovala definice cílové skupiny 

včetně její kvantifikace a formulace priorit poskytování sociálních služeb pro tyto skupiny a jejich 

parametrů a poté definice opatření, která tyto priority naplňuje. Následovala tvorba SWOT analýzy 

sociálních služeb, po níž skupiny přistoupily k návrhům zajišťujícím adekvátní dostupnost jednotlivých 

forem dané sociální služby v jednotlivých mikroregionech Jihočeského kraje a k definici doprovodných 

opatření naplňujících stanovené priority. Závěrečné připomínkování probíhalo přímo mezi pracovníky 

OSOV a manažery, resp. určenými členy PS.  

Výstupy z jednotlivých pracovních skupin postupně přebírala Krajská koordinační skupina a byla 

vytvořena verze SPRSS k připomínkování.  Ve dnech 22. 3. – 8. 4. 2018 probíhalo veřejné 

připomínkování. K datu 24. 4. 2018 krajská koordinační skupina schválila finální podobu SPRSS, který 

byl poté předán ke schválení orgánům samosprávy kraje. Dne 17. 5. 2018 Zastupitelstvo Jihočeského 

kraje schválilo usnesením č. 133/2018/ZK-13 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském 

kraji na období 2019 – 2021. Vydání SPRSS tak proběhlo v předpokládaném čase, tzn. před podáním 

žádosti kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na financování sociálních služeb na území kraje 

pro rok 2019, které šlo učinit nejpozději k 31. červenci 2018. 

Ve druhé polovině roku 2018 probíhal tisk a distribuce SPRSS. Vedle samotného plánu byla dalším 

výstupem aktivity také brožura Průvodce sociálními službami v Jihočeském kraji, který byl rovněž 

distribuován do jednotlivých obcí a sociálních služeb. 

Do 31. 10. 2018 musely všechny sociální služby podat žádost o zařazení do základní sítě sociálních 

služeb v kraji, kterou SPRSS definuje. Ačkoliv samotný proces zařazování do sítě nebyl již součástí 

projektové aktivity, je důležité jej zde zmínit z toho důvodu, že tato aktivita představovala důležitou 

součást úspěšného zavedení SPRSS do praxe, mimo jiné i z toho důvodu, že jeho součástí byl mj. i nový 

požadavek na vyjádření potřebnosti sociální služby ze strany dané obce a obce s rozšířenou působností. 

Společně s žádostí o zařazení do sítě poskytovatelé sociálních služeb podávali též žádost o dotaci na 

zajištění fungování sociální služby pro rok 2019.  

Klíčová aktivita 2: Podpora komplexního přístupu v integraci osob se zdravotním postižením 

do běžného života 

Obsahem KA 2 je přispět k integraci osob se zdravotním postižením (ZP) do běžného života, tzn. snížit 

množství bariér, které tomuto začlenění brání. Klíčovým výstupem bylo v tomto ohledu proto vytvoření 

Krajského plánu pro vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením (dále KPVP) na období 
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2018 – 2021. Vytvořený dokument tak navazuje na předchozí verzi dokumentu platnou do konce roku 

2016 a na jednoletý akční plán schválený pro rok 2017.  

Tvorbu KPVP zajišťovali celkem 4 odborníci ve spolupráci s pracovní skupinou pro záležitosti osob se 

ZP, která již delší čas funguje v rámci Komise pro zdravotnictví a sociální péči Rady Jihočeského kraje 

a která zahrnuje širší spektrum aktérů než např. pracovní skupiny pro tvorbu SPRSS (v této PS jsou 

přítomni také zástupci kultury, pracovníci věnující se zpřístupňování objektů či samotní uživatelé). Úzká 

spolupráce byla navázána také s dalšími subjekty na celorepublikové úrovni (např. Národní rada pro 

osoby se zdravotním postižením ČR). 

Na začátku realizace došlo k vytyčení hlavních cílů a harmonogramu realizace aktivity. Prostřednictvím 

osobní, emailové či telefonické komunikace poté odborníci na tvorbu KPVP provedli sběr dat ze strany 

nejrůznějších subjektů ve vztahu k osobám se ZP, a to v jednotlivých oblastech jako např. vzdělávání, 

kultury, dopravy, přístupnosti, zdravotnictví aj. Během realizace proběhlo minimálně 7 setkání 

pracovního týmu pro tvorbu KPVP v součinnosti s pracovní skupinou pro záležitosti osob se ZP.  

Následně došlo k vytvoření pracovní verze textu KPVP, jehož struktura vycházela z předchozích 

dokumentů. Klíčovým obsahem dokumentu je především souhrn opatření pro 11 řešených oblastí, 

kterými jsou: 

1. Výchova veřejnosti a osvětová činnost 

2. Přístup k informacím 

3. Přístupnost staveb a turistických cílů 

4. Doprava 

5. Vzdělávání a školství 

6. Zdraví a zdravotní péče 

7. Zaměstnávání 

8. Sociální služby 

9. Přístup ke kulturnímu dědictví a účast na kulturním životě a sportu 

10. Participace občanů se zdravotním postižením a jejich organizací na správě věci veřejných 

11. Koordinace a monitorování plnění krajského plánu 

Každé opatření je navázáno na odpovědnost příslušného odboru KÚ JčK. Ve spolupráci s jednotlivými 

odbory dále probíhalo připomínkování vzniklého dokumentu a jeho úpravy. Dne 21. 9. 2017 byla finální 

verze dokumentu schválena Zastupitelstvem Jihočeského kraje. Následně došlo k distribuci 

a prezentaci plánu na jednání Krajské koordinační skupiny a na jednotlivých setkáních mezi zástupci 

kraje a obcí. 

Z procesního hlediska proběhla realizace KA 2 bez komplikací, tj. dle předpokládaného harmonogramu. 

Veškeré aktivity KA 2 tedy byly provedeny do konce roku 2017.  

V současné době – tj. na začátku roku 2019 – probíhá první vyhodnocení naplňování KPVP. V lednu 

byly osloveny jednotlivé odbory s žádosti o vyjádření naplnění stanovených cílů. Výstupy se poté 

v rámci pracovní skupiny pro záležitosti osob se ZP převedou do souhrnné podoby a budou zaslány 

také na Národní radu osob se zdravotním postižením. Dále budou výstupy hodnocení předloženy radě 

kraje. Ačkoliv tak v současné době nejsou známy výsledky naplňování cílů KPVP, lze potvrdit minimálně 

to, že proces hodnocení probíhá dle předpokladů.  
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Klíčová aktivita 3: Spolupráce obcí a kraje v oblasti plánování a vytváření sítě sociálních 

služeb  

Účelem uvedené aktivity je umožnit vzájemnou výměnu informací k problematice plánování sociálních 

služeb mezi aktéry krajské a místní úrovně (přesněji úrovně SO ORP). V rámci aktivity proto dochází 

k návštěvě krajských pracovníků na všech 17 úřadech ORP JčK, dle plánu minimálně jednou ročně. 

Setkání na obcích jsou cílená na konkrétní témata lokální úrovně a podporu komunitního plánování 

sociálních služeb v mikroregionu, stejně tak slouží setkání k informování zástupců a pracovníků ORP 

o průběhu plánování sociálních služeb na krajské úrovni s možností získaní zpětné vazby ze strany 

aktérů ORP.   

Vedle setkání na ORP mají v rámci aktivity probíhat také workshopy/kulaté stoly zaměřené na 

vybranou tematiku (jako např. legislativní změny či zavedení nového informačního systému JASS) 

a určené též pro poskytovatele sociálních služeb. 

V průběhu roku 2016 byl postupně vytvářen harmonogram jednotlivých setkání mezi zástupci kraje 

a zástupci obcí v jednotlivých ORP. Na základě toho bylo plánováno uskutečnit tato jednání 

v posledním čtvrtletí roku 2016. Vzhledem k výsledkům krajských voleb na podzim 2016 došlo 

k rozdělení původního odboru sociálních věcí a zdravotnictví na nynější strukturu.  Kvůli řadě 

personálních změn (předávání funkcí, pověření stávajícího vedoucího oddělení vedením nově 

vzniklého odboru a s tím spojené navýšení pracovního vytížení vedoucího pracovníka) a zároveň po 

jednání s představiteli obcí o jejich časových možnostech se ukázalo, že bude vhodné původní 

harmonogram klíčové aktivity upravit. První setkání tak byla naplánována až na rok 2017, oproti třem 

kolům setkání plánovaných v projektové žádosti v každém ORP (1x ročně) tak byla do konce projektu 

realizována pouze dvě kola setkání – jedno v roce 2017 a jedno v roce 2018. 

V tabulce níže je uveden přehled všech setkání, která byla realizována do konce roku 2018. Z ní je 

patrné, že v každém ORP již proběhla dvě kola setkání, poslední z nich bylo uspořádáno v ORP 

Prachatice a Vimperk dne 17. 12. 2018.  

V prvním kole setkání bylo hlavní náplní představení aktivit projektu Plánování sociálních služeb v JčK 

II., diskuse nad stavem komunitního plánování v daném ORP, sběr podnětů pro tvorbu SPRSS, diskuse 

nad konkrétními záležitostmi týkajícími se plánování sociálních služeb na území SO ORP a v neposlední 

řadě také představení pravidel pro aktualizaci sítě sociálních služeb (včetně role obcí v podobě 

vyjádření k potřebnosti sociální služby k zařazení do sítě). 

Na druhém kole jednání se kromě postupu v procesu plánování sociálních služeb hovořilo též 

o konkrétních sociálních službách působící v mikroregionu a dále o připravovaném informačním 

systému JASS. Na některých setkáních se hovořilo též o aktuálních zkušenostech s vyjadřováním 

potřebnosti sociálních služeb, v případě, že v daných obcích již tento proces probíhal.   

Tabulka 6: Přehled realizovaných setkání zástupců KÚ a zástupců ORP do konce června 2018 

Název ORP 
Datum konání 1. kola 
setkání 

Datum konání 2. 
setkání 

Účastníci ze strany ORP (min. na 1 setkání)* 

Blatná 15. 11. 2017 15. 10. 2018 S, VO 

České Budějovice 13. 12. 2017 18. 5. 2018 náměstek primátora, VO, SP 

Český Krumlov 21. 6. 2017 29. 10. 2018 S, MS, VO, SP 

Dačice 3. 8. 2017  11. 12. 2018 S, MS, T, VO, 2x SP 
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Název ORP 
Datum konání 1. kola 
setkání 

Datum konání 2. 
setkání 

Účastníci ze strany ORP (min. na 1 setkání)* 

Jindřichův Hradec 7. 11. 2017 11. 12. 2018 S, MS, VO, SP 

Kaplice 20. 6. 2017 29. 10. 2018 S, MS, VO, SP 

Milevsko 13. 9. 2017 24. 10. 2018 S, MS, VO, SP 

Písek 2. 8. 2017 24. 10. 2018 S, VO 

Prachatice 25. 10. 2017 17. 12. 2018 S, VO, metodik plánování 

Soběslav 30. 11. 2017 22. 10.2018 MS, VO 

Strakonice 15. 11. 2017 15. 10. 2018 S, MS, VO 

Tábor 13. 9. 2017 22. 10. 2018 MS, VO 

Trhové Sviny 12. 7. 2017 19. 6. 2018 MS, VO 

Třeboň 6. 4. 2017 19. 6. 2018 
S, T, VO + projekt. Manažer + vedoucí řídící 
skupiny pro komunitní plánování soc. služeb 

Týn nad Vltavou 2. 8. 2017 12. 6. 2018 S, MS, VO, SP 

Vimperk 25. 10. 2017 17. 12. 2018 S, VO, SP 

Vodňany 29. 11. 2017 12. 6. 2018 S, MS, T, VO, + 4** 

Zdroj: dokumentace projektu 

* S = starosta; MS = místostarosta, T = tajemník, VO = vedoucí sociálního odboru, SP = sociální pracovník 

** přítomni byli také 2 zástupci MAS, ředitelka knihovny a ředitelka CSP Vodňany 

Během roku 2018 byly zároveň realizovány kulaté stoly s poskytovateli sociálních služeb na téma: 

Pravidla pro tvorbu a aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji – a to v termínech: 12. 3. 2018, 

14. 3. 2018, 19. 3. 2018, 23. 3. 2018, 9. 4. 2018, 10. 4. 2018. Toto téma bylo vybráno z důvodu 

důležitosti aktualizovaného procesu zařazování služeb do sítě, které mimo jiné vyžaduje vyjádření ze 

strany ORP. Na tato setkání proto navázalo ještě společné jednání se zástupci všech ORP na krajském 

úřadě dne 13. 4. 2018. 

KA 3 tedy byla z větší části realizována podle předpokladů. Snížení počtu kol setkání ze tří na dvě bylo 

jedinou změnou původního harmonogramu, které však lze považovat za dostatečně zdůvodněné. 

Podstatný byl rovněž fakt, že odsunutí setkání až na rok 2017 bylo konzultováno též se samotnými 

obcemi. U realizovaných kulatých stolů/workshopů si realizační tým nechal v rámci žádosti o podporu 

dostatečný prostor pro výběr probíraných témat, což umožnilo zvolit v daný čas taková témata, která 

byla považována za aktuální. 

Klíčová aktivita 4: Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni  

Uvedená aktivita si dává za cíl podpořit procesy plánování sociálních služeb na úrovni ORP a zajistit tak 

provázanost s procesy plánování na úrovni krajské. Konkrétně se jedná o cílené podpoření tvorby 

nových komunitních plánů na úrovni ORP, a to formou veřejné zakázky pro všech 17 SO ORP.  

V první fázi realizace projektu – v roce 2016 – probíhala zejména příprava zadávací dokumentace (dále 

ZD) pro výběrové řízení, na které se podílel užší realizační tým projektu společně s pracovníky Odboru 

regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic. V ZD byla zakázka rozdělena na 

17 částí dle SO ORP. Dodavatelem má být buď samotná ORP, či organizace se zkušeností s plánováním 

sociálních služeb. Součástí zakázky tedy bylo kromě zpracování navazujícího strategického plánu 

sociálních služeb v SO také aktualizace akčního plánu a sestavení či udržení organizačních struktur 

procesu plánování na daném území. 
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V souvislosti s účinností nového zákona č. 134/2016 Sb., který začal platit od října 2016, proběhlo ještě 

několik úprav zakázky. Ta byla ke dni 11. 5. 2017 zveřejněna. Dne 30. 6. 2017 bylo vydáno oznámení 

o výběru dodavatelů, přičemž ve třech případech byla zakázka zrušena. 

Následně byly dokumenty ze zbylých 14 částí zakázky zaslány ke kontrole před podpisem smluv 

Řídicímu orgánu (dále ŘO). Vyjádření ze strany ŘO přišlo až v průběhu měsíce října a v listopadu byly 

jednotlivé smlouvy podepsány a s účinností od 20. 11. 2017 začala realizace uvedených částí veřejné 

zakázky. Tabulka níže zobrazuje výsledek jednotlivých částí zakázky dle SO ORP. 

Tabulka 7: Přehled vybraných zhotovitelů zakázky pro komunitní plánování v jednotlivých územích 

Část VZ Název SO ORP Vybraní zhotovitelé zakázky 

1. Blatná  Centrum pro komunitní práci Jižní Čechy 

2. České Budějovice Město České Budějovice 

3. Český Krumlov Jihočeská rozvojová 

4. Dačice Centrum pro komunitní práci Jižní Čechy 

5. Jindřichův Hradec Centrum pro komunitní práci Jižní Čechy 

6. Kaplice MAS Pomalší 

7. Milevsko Centrum pro komunitní práci Jižní Čechy 

8. Písek SOS Šumavsko 

9. Prachatice SOS Šumavsko 

10. Soběslav Nepodáno 

11. Strakonice SOS Šumavsko 

12. Tábor Město Tábor 

13. Trhové Sviny Jihočeská rozvojová 

14. Třeboň Jihočeská rozvojová 

15. Týn nad Vltavou Uchazeč byl vyřazen z důvodu překročení nabídkové ceny. 

16. Vimperk SOS Šumavsko 

17. Vodňany Nepodáno 

Zdroj: dokumentace projektu 

V jednom případě tedy došlo k vyřazení uchazeče z důvodu překročení nabídkové ceny (SO ORP Týn 

nad Vltavou), v dalších dvou případech (SO ORP Soběslav a Vodňany) nedošlo k podání nabídky a to 

z důvodu již probíhajících aktivit komunitního plánování z jiných prostředků.   

V následujícím období jednotliví zhotovitelé postupně naplňovali plánované cíle, organizovali aktivity 

a realizovali setkání příslušných pracovních skupin v daném ORP za účelem vzniku požadovaných 

dokumentů. V prosinci 2018 byly odevzdány závěrečné zprávy zakázek. Ke každé zprávě následně 

odborný garant vyjádřil své stanovisko. Všech 14 závěrečných zpráv bylo doporučeno k přijetí, neboť 

dle vyjádření odborného garanta splňovaly požadavky jak z obsahového, tak formálního hlediska 

(včetně např. povinné publicity). Aktivity KA 4 tak byly realizovány dle předpokladu. 
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V případě této aktivity je potřeba zmínit situaci, kdy těsně před vyhlášením uvedeného výběrového 

řízení došlo také k zveřejnění výzvy ze strany Operačního programu Zaměstnanost (prioritní osa 2) 

č. 063 s názvem „Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni“. Tato situace 

způsobila, že v krátkém časovém rozmezí byly pro obce Jihočeského kraje k dispozici dvě různé 

možnosti pro financování komunitního plánování. V řadě obcí proto došlo k situaci, kdy bylo nutné se 

rozhodovat, jak nabízené prostředky přesně využít, neboť nebylo možné využít obě zakázky na zcela 

totožné činnosti. Většinou došlo v obcích k rozdělení činnosti spojených s komunitním plánováním na 

dvě části, přičemž prostředky získané od kraje obvykle představovaly menší částku vhodnou pro 

přípravné práce, zatímco prostředky jdoucí přímo z OPZ byly zaměřeny spíše na vytvoření výsledných 

dokumentů. Skutečnost, že se i přes tuto záležitost zapojilo do krajské zakázky 15 ze 17 obcí, svědčí o 

tom, že v rámci ORP došlo k vypracování postupu, jak obě skupiny prostředků využít.  

Klíčová aktivita 5: Metodická podpora a právní poradenství k řízení a financování sítě 

sociálních služeb 

V uvedené klíčové aktivitě jsou podpořeni celkem čtyři metodici plánování sociálních služeb, kteří jsou 

zároveň vyškoleni MPSV a kteří vlastní certifikát o vzdělání v oblasti plánování sociálních služeb. 

Samotní metodici poté nabízejí individuální podporu v procesu plánování, a to jak pracovníkům kraje, 

tak aktérům na místní úrovni. Zásadní role metodiků spočívá též v jejich zapojení do většiny dalších 

aktivit Projektu. Metodici se tak účastnili pracovních skupin pro tvorbu SPRSS, stejně tak společně 

s pracovníky KÚ navštěvovali setkání v rámci ORP a komunikují se zástupci obcí a poskytovatelů 

v řešených otázkách. Se všemi metodiky již probíhala spolupráce v rámci předchozího projektu.   

Spolupráce s realizátorem projektu – Jihočeským krajem – je řešena také prostřednictvím 

samostatných setkání, na nichž metodici koordinují s pracovníky OSOV KÚ JčK metodickou podporu 

a zároveň spolupracují při nastavování parametrů pro hodnocení sociálních služeb, které bude do 

budoucna využíváno. 

Právě nastavování parametrů pro hodnocení sociálních služeb představuje hlavní činnost, které se 

metodici věnovali ve druhé polovině roku 2018 a v současné době – na začátku roku 2019 – probíhá 

její finalizace. Předpokládá se, že ještě v první polovině tohoto roku budou poskytovatelé požádání 

o vyplnění parametrů, které tak budou sloužit jako vstupní datová základna pro budoucí nastavení 

celého systému hodnocení efektivity sociálních služeb.   

Vedle těchto setkání byla pro místní aktéry k dispozici možnost využití odborných znalostí těchto 

metodiků v oblasti procesů plánování na místní úrovni, a to ve vybraných termínech nebo formou 

individuální konzultace. Dle vyjádření pracovníků KÚ jsou tak metodici dostatečně vytížení ať už při 

řešení otázek na úrovni kraje či při spolupráci s obcemi. To lze považovat jako doklad o tom, že průběh 

KA 5 probíhá dle předpokladů. 

Klíčová aktivita 6: Jihočeská aplikace pro sociální služby 

Hlavní náplní uvedené klíčové aktivity je nastavení a zprovoznění komplexního krajského informačního 

systému Jihočeská aplikace sociálních služeb (JASS), který bude plnit veškeré funkce potřebné při řízení 

a monitorování krajské sítě sociálních služeb. Informační systém se bude skládat z celkem osmi modulů, 

které mají různou funkci, přístupnost a které jsou představeny v tabulce níže. 



  
 

29 
 

Tabulka 8: Přehled modulů zařazených do krajského informačního systému JASS 

Pořa
dové 
číslo 

Název modulu Popis Přístupnost 

1. 
Dotační řízení – ze 
zdrojů MPSV 

Modul věnovaný finančnímu řízení 
služeb 

neveřejný, na základě uživatelského 
oprávnění 

2. 
Dotační řízení – Krajský 
dotační program 

Modul věnovaný finančnímu řízení 
služeb 

neveřejný, na základě uživatelského 
oprávnění 

3. 
Plánování sociálních 
služeb 

Modul určený pro přehled a rozsah 
sociálních služeb v území, zařazování 
služeb do sítě, tvorbu Pověření apod. 

neveřejný, na základě uživatelského 
oprávnění 

4. 
Podpora výpočtu 
vyrovnávací platby 

Modul určený pro aktualizaci výpočtu 
vyrovnávací platby 

neveřejný, na základě uživatelského 
oprávnění 

5. 
Výkaznictví, 
benchmarking a 
reporty 

Modul pro odevzdávání výkazů, 
reportu a dalších dokumentů 
spojeným s řízením sítě a podporou 
sociálních služeb 

neveřejný, na základě uživatelského 
oprávnění 

6. Obec 
Modul určený pro přehled a 
monitoring sociálních služeb na 
úrovni obce 

neveřejný, na základě uživatelského 
oprávnění 

7. Individuální projekt 
Modul věnovaný řízení individuálních 
projektů 

neveřejný, na základě uživatelského 
oprávnění 

8. 
Elektronický katalog 
sociálních služeb 

Modul věnovaný vyhledávání 
sociálních služeb pro veřejnost 

veřejný, bez nutnosti uživatelského 
oprávnění 

Zdroj: dokumentace projektu, vlastní šetření 

Koordinační roli v rámci této aktivity má metodik pro JASS. V počáteční fázi realizace projektu byl 

nejprve připravován dokument Technická specifikace JASS, který uvádí detailní požadavky na 

funkčnost aplikace. Ten vznikl ve spolupráci s dalšími členy projektového týmu, stejně jako se zástupci 

dalších odborů KÚ JčK, např. Odborem informatiky. Dokument byl několikrát připomínkován, probíhala 

též spolupráce s jinými kraji či se zaměstnanci Magistrátu města České Budějovice s cílem co nejvíce 

přiblížit podobu systému požadavkům veřejné správy. Technická specifikace JASS tak podrobně 

popisuje všech osm chystaných modulů. 

Dále proběhla příprava veřejné zakázky na dodávku JASS. Zadávací dokumentace byla před vyhlášením 

zaslána ke kontrole MPSV. Po zapracování připomínek ze strany MPSV byla zakázka vyhlášena dne 

26. 7. 2017. V průběhu srpna a září proběhlo posouzení a vyhodnocení nabídek, které trvalo delší dobu 

z důvodu čekání na vysvětlení mimořádně nízké nabídkové ceny, kterou jeden z uchazečů nabídl (tento 

účastník nabídl cenu o cca 30 % nižší, než byl průměr ostatních nabídek). Po schválení výběru uchazeče 

– společnosti AUGUR Consulting s. r. o. – a kontroly ze strany MPSV došlo dne 19. 12. 2017 k nabytí 

účinnosti smluv, od tohoto dne tak začala realizace zakázky.  

Po započetí spolupráce se postupovalo dle domluveného postupu; nejdříve ze strany dodavatele došlo 

k návrhu neveřejné části systému (grafický i věcný návrh vč. manuálu), poté totéž pro veřejnou část 

systému. Dle vyjádření zadavatele však poskytnuté návrhy nesplňovaly technickou specifikaci, 

jednotlivé moduly nebyly funkční a způsobilé k testování a bylo tak nutné vést s dodavatelem 

intenzivnější spolupráci. Postupně tak byly projednávány jednotlivé moduly. Jednání dále probíhala 

i ve druhé polovině roku 2018 včetně opakovaného připomínkování nových verzí a postupného 

odstraňování chyb v systému. Pro efektivnější výměnu informací došlo ke změně ve formě komunikace 

používáním sdílené tabulky. Ze strany KÚ JčK byl do tvorby zapojen zvýšený počet pracovníků z řady 

odborů kraje, specifické postavení pak má Odbor informatiky KÚ, který s pracovníky externího 
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dodavatele úzce spolupracoval. Z vyjádření pracovníků KÚ vyplývá, že ani v polovině ledna 2019 dosud 

nebyla spokojenost s žádným z osmi modulů.  

Vytvoření systému je samo o sobě poměrně komplexní aktivitou, což je mimo jiné dáno složitostí 

krajské sítě sociálních služeb (která je např. rozdělena na základní a podmíněnou síť). Ze strany 

pracovníků KÚ zaznívá, že zakázka byla pro vybraného dodavatele „příliš velkým soustem“, a to jak 

v otázce časových i personálních kapacit, tak například ve způsobu řízení týmu (např. v otázce 

předávání informací mezi členy týmu).  

Z hodnocení pracovníků KÚ vyplývá, že problematickým bylo v případě zakázky na dodavatele 

nastavení jediného kritéria v podobě ceny. 

Z výše uvedeného tedy vyplývá nízká míra spokojenosti s aktuální podobou výstupu zakázky. 

Podstatným je ovšem fakt, že z důvodu naplnění požadavků Projektu a dodržení termínů nebylo reálné 

uvažovat o ukončení spolupráce s daným dodavatelem, neboť by již nebyl čas na vyhlášení nového 

řízení a kraj by byl jejich nesplněním sankcionován až do výše 20 % prostředků mířící na aktivitu. 

Ukazuje se proto, že rozhodnutí zařadit tvorbu systému do Projektu financovaného s prostředků 

Operačního programu ve výsledku znamenalo to, že si kraj svázal ruce v možnosti reagovat na 

nespokojenost s výstupy zakázky, což by v případě financování z vlastních prostředků pravděpodobně 

nastalo. Místo toho bylo proto do úspěšného dokončení Projektu nasazeno co nejširší množství 

pracovníků KÚ, u kterých se původně nepředpokládalo tak úzké zapojení do tvorby JASS. 

Uvedená KA 6 tedy z procesního hlediska naráží na určité komplikace při plnění. Ačkoliv lze 

předpokládat, že do skončení Projektu ještě bude navrhovaná aplikace uvedena do nějaké finální 

podoby, realizační tým musel na její zajištění vydat více energie, než se předpokládalo.     

Klíčová aktivita 7: Průběžné a závěrečné vyhodnocení projektu 

Poslední klíčovou aktivitou je evaluace realizovaného projektu. Evaluace byla řešena formou veřejné 

zakázky na poskytnutí služeb. Z důvodu nabytí účinnosti nového zákona č. 134/2016 o zadávání 

veřejných zakázek byla tato zakázka vyhlášena dne 2. 5. 2017. Z důvodu, že se do zakázky žádný 

uchazeč nepřihlásil, byla zakázka opětovně vyhlášena 8. 6. 2017. Dne 2. 8. 2017 byla podepsána 

smlouva s vítězným dodavatelem, od té doby začala realizace zakázky.  

Předkládaná Závěrečná evaluační zpráva je v pořadí třetím výstupovým dokumentem odevzdávaným 

v rámci zakázky na evaluaci. Již dříve – v průběhu měsíce září 2017 – dodavatel odevzdal Vstupní 

evaluační zprávu, v níž specifikoval metody a harmonogram jednotlivých evaluačních aktivit projektu. 

V Průběžné evaluační zprávě vydanou na podzim 2018 se pak soustředil na procesní část evaluace. 

I přes opakované vyhlášení zakázky KA 7 probíhá dle předpokládaného harmonogramu. Nevýhodou 

takto nastavené evaluace je skutečnost, že evaluační výstup musí být proveden ještě před skončením 

realizovaného Projektu a nemůže proto pracovat s finálním výstupem všech aktivit. Tento problém se 

však týká všech podobných projektů obsahujících evaluační povinnost a souvisí s tím, že evaluační 

aktivitu v takové podobě vyžaduje ŘO.   



  
 

31 
 

4.2.2 Překážky a změny v průběhu Projektu 

Níže je souhrnně uveden přehled jednotlivých překážek a změn, s nimiž se realizační tým v průběhu 

Projektu vypořádával. Ty jsou také zaznamenány v aktualizované teorii změny Projektu. 

Personální zajištění 

Z hlediska personálního zajištění nebylo možné do projektového týmu obsadit stejné manažery jako 

v projektu předchozím (Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji I.). Důvodem bylo, že po 

skončení prvního projektu manažeři přestali být zaměstnanci krajského úřadu, a ve vzniklé časové 

mezeře mezi projekty je kraj z kapacitních důvodů nezaměstnal. Z toho důvodu byli pro potřeby 

Projektu v začátcích realizace zaměstnáni noví projektoví manažeři, které však bylo nutné nejdříve 

zaučit a hlouběji seznámit s problematikou plánování sociálních služeb. Proces přípravy celého 

Projektu a jeho řízení v začátcích realizace proto stál zejména na dlouhodobých zaměstnancích, jako 

např. vedoucí odboru či koordinátor plánování.  

Ve druhé polovině roku 2018 skončila na pozici dosavadní finanční manažerka. Realizační tým však 

okamžitě zajistil náhradu z interních kapacit úřadu; její funkci si rozdělili dva další pracovníci KÚ. Oba 

již měli předchozí zkušenosti s finančním řízením obdobných projektů.   

Lze tak hodnotit, že potenciální komplikace v personálním zajištění byl realizační tým schopen vlastními 

silami vyřešit a zajistit tak plynulý chod Projektu. 

Zavádění nové legislativy 

V procesu finalizace SPRSS dle vyjádření pracovníků KÚ situaci drobně zkomplikovala nově vydaná 

vyhláška č. 505/2017 Sb., která podrobně stanovovala podobu toho, jak má postupovat tvorba SPRSS. 

Krajská koordinační skupina a metodik plánování tak museli na tuto novou legislativu reagovat 

a přizpůsobit podobu tvorby plánu. Jednalo se zejména o hlubší strukturaci tvorby, definici jednotlivých 

etap, kterými tvorba plánu postupuje, nastavení jasných termínu a jejich explicitní formulace 

v zápisech. Uvedena záležitost však nijak neohrozila vznik samotného SPRSS, realizační tým pouze 

musel věnovat zvýšenou pozornost daným záležitostem.  

Další překážkou byla nutnost provést výběrová řízení podle nového zákona č. 134/2016 Sb., kvůli 

čemuž byla výběrová řízení zahájena až v průběhu roku 2017 a ukončena v jeho druhé polovině. 

Zakázku se však podařilo úspěšně zrealizovat.  

Rozdělení Odboru 

Jak již bylo uvedeno u popisu KA 3, specifická situace na úrovni úřadu nastala ve druhé polovině roku 

2016, kdy došlo k rozdělení do té doby jednoho Odboru sociálních věcí a zdravotnictví do dvou 

samostatných. V tomto období došlo k řadě personálních změn především ve vedoucích pozicích 

(předávání funkcí, pověření stávajícího vedoucího oddělení vedením nově vzniklého odboru). 

Realizační tým na tuto situaci reagoval tak, že se zástupci ORP domluvil odložení setkávání v aktivitě 

KA 3 až na rok 2017, přičemž snížil počet kol setkání stanovených v Projektu ze tří na dva. Uvedenou 

změnu však kraj konzultoval s dalšími aktéry, navíc nedošlo ke snížení počtu probíraných témat, pouze 

k jejich seskupení na menší počet setkání. Komplikaci lze tak považovat za vhodně vyřešenou. 
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Souběžná výzva na KP 

Tato záležitost již byla uvedena u popisu KA 4, šlo o vyhlášení souběžné výzvy ze strany Operačního 

programu Zaměstnanost (prioritní osa 2) č. 063 s názvem „Podpora procesu plánování sociálních 

služeb na obecní úrovni“, která ve výsledku znamenala, že aktéři plánování v obcích s rozšířenou 

působností mohli v jeden čas žádat o financování činností na podobné aktivity (podporu komunitního 

plánování) ze dvou zdrojů, což představuje jistou formu duplikace. Z vyjádření pracovníků KÚ vyplývá, 

že při přípravě Projektu se předpokládalo, že výzva z OPZ bude realizována dříve, než skutečně nastalo. 

I přes tuto situaci se nenaplnilo riziko slabého zájmu o aktivitu; obce se rozhodly prostředky využít. Do 

budoucna však kraj dle vyjádření pracovníků KÚ zařazení podobné aktivity do dalšího plánovacího 

projektu nepočítá. 

Spolupráce s dodavatelem. 

Významnou komplikací je určitá míra zpoždění a dosud neukončená finalizace tvorby Jihočeské 

aplikace sociálních služeb, o které se podrobněji zmiňujeme u popisu KA 6. Předpokládá se, že zakázka 

bude dokončena během realizace Projektu, nicméně spokojenost s aktuální podobou výstupu není 

v tuto chvíli ze strany realizačního týmu dostatečná. Ten pro úspěšné dokončení povolal množství 

pracovníků KÚ JčK, kteří se na dokončení ve spolupráci s externím dodavatelem podílejí, ačkoliv 

původně byla představa, že většinu kapacit si zajistí dodavatel sám. Z dosavadních zkušeností vyplývají 

dva aspekty, které lze do budoucna se strany KÚ řešit jinak. V prvé řadě se jedná o samotné výběrové 

řízení, které nastavilo kritérium výběru dodavatele nabízenou cenu. Druhým aspektem je pak samotná 

realizace zakázky v rámci hodnoceného Projektu, kvůli níž si kraj nemohl dovolit zakázku v případě 

nespokojenosti s dodavatelem zrušit, neboť by nastalo nedodržení závazných požadavků a tedy 

i sankcionování ze strany ŘO OPZ. V případě, že bude podobnou zakázku realizovat kraj i v budoucnu, 

nepředpokládá se její financování s pomocí projektových prostředků, ale spíše z vlastních prostředků 

kraje.   
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4.3 Vyhodnocení výsledků a dopadů projektu  

4.3.1 Výsledky a dopady jednotlivých aktivit 

V následující kapitole jsou představeny výsledky a dopady jednotlivých klíčových aktivit Projektu 

s výjimkou KA 7, což je samotná evaluace Projektu. Každá KA obsahuje kromě doprovodného textu též 

přehled s celkovým vyhodnocením aktivity. V příloze zprávy je k dispozici souhrn otevřených odpovědí 

všech respondentů ze závěrečného dotazníkového šetření konaného na přelomu listopadu a prosince 

2018. 
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Klíčová aktivita 1: Vytváření sítě sociálních služeb na území kraje 
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Hlavním výstupem aktivity je vytvořený a schválený Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 

v Jihočeském kraji na období2019 – 2021. Dle žádosti o podporu jsou dalšími výstupy vydaný Průvodce 

sociálními službami v Jihočeském kraji a prezenční listiny z jednání pracovních skupin a krajské 

koordinační skupiny.  Všech uvedených výstupů aktivita skutečně dosáhla.  

Výsledky aktivity jsou pracovníky OSOV KÚ JčK hodnoceny pozitivně, protože ačkoliv je tvorba SPRSS 

pro kraje povinná a realizována by tedy byla i bez Projektu, díky prostředkům z Projektu bylo možné 

přípravu SPRSS pojmout v dostatečně široké podobě. Z prostředků mohli být finančně podpořeni 

manažeři pěti pracovních skupin stejně jako tři členové každé pracovní skupiny. Pro úspěšnou realizaci 

byla též zásadní přítomnost metodiků pro plánování na každém setkání pracovní skupiny. Vedlejší 

přínos aktivity lze pak spatřovat v možnosti diskutovat s účastníky pracovních skupin také téma 

parametrů pro hodnocení sociálních služeb, což je téma, kterému se metodici pro plánování během 

realizace Projektu rovněž věnovali. 

I přes to, že jedním z výstupů Projektu je Elektronický katalog sociálních služeb dostupný pro veřejnost 

(viz KA 6), bylo pracovníky KÚ JčK kladně hodnoceno vydání Průvodce sociálními službami v Jihočeském 

kraji, který je vytištěn a distribuován mezi poskytovatele sociálních služeb a k obecním úřadům 

a zároveň je také přístupný na Sociálním portále Jihočeského kraje. V tomto ohledu je vyzdvihnuta jeho 

dostupnost, neboť se nachází v místech, která potenciální klienti služeb často navštěvují. V době psaní 

této zprávy navíc stále hraje svou roli i fakt, že Elektronický katalog služeb dosud nebyl spuštěn, 

důležitost Průvodce je v této chvíli o to významnější. 

Drobnou komplikaci představovalo dle pracovníků KÚ JčK pouze nutnost reagovat na novou legislativu 

o tvorbě SPRSS a tedy podrobněji zaznamenávat proces tvorby dokumentu. Více k této problematice 

je uvedeno v kapitole 4.2.2. 

Samotný proces schvalování SPRSS proběhl podle pracovníků KÚ JčK bez problémů. Důvodem byl podle 

nich dostatečně transparentní proces – SPRSS byl vyvěšen na Sociálním portálu Jihočeského kraje 

k veřejnému připomínkování, řada připomínek byla věcná a proto kladně vyhodnocena. Dokument byl 

také samostatně představen zástupcům politických klubů. Po schválení byl vytištěn a distribuován na 

Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a je také přístupný na Sociálním portále Jihočeského kraje. 

Co se týče informací od dalších účastníků aktivity, vyplývá z nich z větší části spokojenost se samotnou 

aktivitou. Kladně bylo hodnoceno především zapojení odborně znalých účastníků z celého území kraje 

(tzn. nejen z Českých Budějovic). Z dostupných informací – především pak z osobních rozhovorů 

s účastníky – převažuje spokojenost s manažerským vedením skupin a přítomnosti metodika. Zapojení 

účastníci hodnotili kromě samotného SPRSS též metodické diskuse probíhající na setkáních jako přínos.   

Opakovanou výtkou bylo, že ze strany kraje nebyly zcela jasně stanovené kompetence, co kdy 

má/může skupina dělat („některé fáze celého procesu nenavazovaly, změny byly implementovány ad 

hoc. Zejména konečná fáze vzniku SPRSS byla „divoká““). Stejně tak se opakovala zmínka, že není na 

KÚ žádná konkrétní osoba, která by byla za realizaci aktivit plánu zodpovědná. Někteří respondenti 

zmiňovali též další možné účastníky, kteří do PS nebyli zařazeni (zástupci některých typů zařízení, větší 

zapojení koordinátorů plánování z obcí, městská policie, politická reprezentace). Jako podstatnou lze 

brát připomínku, která doporučuje do PS zařazovat zástupce každého druhu sociální služby, o které se 

u dané cílové skupiny hovoří. V odpovědích se objevil též podnět lépe řešit spolupráci mezi pracovními 

skupinami – především u situací, kde se řeší přesah některých služeb.  
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Několik respondentů uvedlo, že mezi účastníky pracovních skupin by se měly zařazovat pouze osoby 

se zkušeností s plánováním (např. na komunitní úrovni) – což údajně nebylo v případě všech účastníků 

splněno. Od jednotlivců zaznělo také to, že pracovníci KÚ nebyli přítomni na každém setkání PS, což 

v dané situaci mohlo komplikovat vzniklá rozhodnutí na skupině. Dle vyjádření pracovníků KÚ JčK došlo 

ve výjimečných případech, např. kvůli zdravotní indispozici pracovníků KÚ JčK a nebo při neodkladné 

služební cestě pracovníků KÚ JčK skutečně k tomu, že na některých setkáních nebyli pracovníci KÚ JčK 

přítomni. S ohledem na to však každá pracovní skupina disponovala metodikem pro plánování 

sociálních služeb a manažerem skupiny, kteří byli schopni ve většině případů reagovat na dotazy 

směřující na kraj. 

Mezi respondenty evaluačních šetření se v malé části objevují účastníci, kteří již nezvažují svoji účast 

v dalším kole přípravy SPRSS; ať už z časového hlediska nebo zkrátka z toho důvodu, že nevnímají 

přínos účasti na tomto procesu. Jednotlivě se objevily stížnosti na to, že některá rozhodnutí lze označit 

jako „politická nařízení shora“, protože se neohlížejí na výsledky vzešlé z pracovních skupin. Tato 

tvrzení ovšem nelze hlouběji ověřit.  

Diskuse nad adekvátními parametry sociálních služeb byla rovněž hodnocena jako přínosná i pro 

samotné poskytovatele, kritizováno však v několika případech bylo, že takové záležitosti by se měly 

probíhat se zástupci všech služeb, nikoliv pouze s několika „vyvolenými“. 

K hodnocení znění samotného plánu lze pak rozdělit respondenty na dvě skupiny; ti, kteří plán hodnotí 

jako přínosný (zhruba dvě třetiny) a ti, kteří plán berou spíše jako formální dokument (zhruba třetina). 

Ve srovnání s předchozím Střednědobým plánem se téměř polovina kloní k názoru, že se jedná o 

podobně kvalitní dokument, čtvrtina pak, že aktuální plán má vyšší kvalitu (viz graf níže 

z dotazníkového šetření z května 2018). 

Graf 1: Odpověď na otázku: Jak hodnotíte nově vzniklý/navržený Střednědobý plán pro rozvoj sociálních služeb 
v kraji pro roky 2019 – 2021? (n = 46) 

 

Zdroj: dotazníkové šetření na účastníky aktivit projektu, květen 2018 

Zástupci obcí, ale také zástupci poskytovatelů se relativně často vraceli také k nově zavedené 

povinnosti získat pro každou sociální službu vyjádření k potřebnosti ze strany příslušné obce. Ze strany 

pracovníků KÚ zaznělo, že kromě základních administrativních kroků ponechali způsob vyhodnocení 

potřebnosti na obcích a nesvazovali tak obce nějakým konkrétním postupem; pro vyjádření ovšem 

připravili formulář. Zástupci obcí naproti tomu reagovali, že jim nějaký jasný postup chyběl, a to 

především na argumentační úrovni (Na základě čeho kromě kapacity lze službu označit jako 

nepotřebnou?). Ve většině případů tak vyjádření potřebnosti bylo spíše formálním krokem. Jeden ze 

48%

28%

24% stejně kvalitní jako předchozí Střednědobý plán

jako kvalitnější než předchozí Střednědobý plán

nemohu posoudit
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zástupců obce pak uvedl, že problematické je také to, že se dokument vrací zpět sociální službě, což by 

v případě odmítnutí mohlo představovat konfrontační záležitost. Shodně poskytovatelé i respondenti 

z obcí hovořili o nárůstu administrativy. Celkově však je třeba brát zavedení této povinnosti jako 

významný posun v tom, jak dobře jsou obce informovány o působení sociálních služeb na svém území. 

Shrnutí  

Aktivita dosáhla cílů, které si realizátor stanovil, a to v předpokládaném rozsahu a časovém 

harmonogramu. Proces přípravy SPRSS byl proveden se zapojením širokého spektra aktérů 

a odborných kapacit v dané oblasti. Na základě zpětné vazby účastníků lze vytipovat několik procesních 

záležitostí, v nichž může dojít do budoucna ke zlepšení tak, aby proces přípravy probíhal ještě 

efektivněji. Prohloubení spolupráce mezi krajem a obcemi v oblasti plánování sociálních služeb je 

spatřováno na jedné straně jako důsledek realizace setkávání a aktivit pracovních skupin se zapojením 

účastníků, na straně druhé též vznikem institutu vyjadřujícího potřebnosti služby na území obce. 

Aktivitu lze proto považovat za úspěšně zrealizovanou. 
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Klíčová aktivita 2: Podpora komplexního přístupu v integraci osob se zdravotním postižením 

do běžného života 

 

 

 

Hlavním výstupem aktivity je vytvořený a schválený Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením. Dalšími výstupy jsou také zápisy a prezenční listiny z jednání pracovní skupiny, 

které byly ŘO zaslány jako příloha zpráv o realizaci. 
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Realizace v pořadí již druhého KPVP je charakteristická spoluprací s pracovníky ostatních odborů 

Jihočeského kraje. Samotný plán pak obsahuje seznam aktivit s uvedením přibližné finanční náročnosti, 

časového harmonogramu a především zodpovědnosti příslušného odboru. Jedenkrát za rok se 

následně vyhodnocuje, zda daný odbor realizoval aktivitu, ke které se prostřednictvím KPVP zavázal. 

Dle vyjádření pracovníků OSOV KÚ JčK proběhla příprava plánu bez komplikací a dle předpokládaného 

harmonogramu. Částečně došlo k převedení cílů z předchozích dokumentů, které se dosud nepodařilo 

naplnit, částečně ale také došlo k definici zcela nových cílů. Většina cílů minulého plánu se však 

dle vyjádření pracovníků podařila naplnit. Zásadní je v tomto ohledu především souhlas ze strany 

příslušného odboru se zněním plánu. Spolupráce mezi odbory je nastavena dlouhodobě a ve většině 

případů je pracovníky OSOV označena jako bezproblémová. 

Jako příklad dobré praxe bylo v případě této aktivity uvedeno řešení ad hoc problémů cílových skupin 

(např. účastník vyjádřil svoji nedobrou zkušenost s návštěvou konkrétního místa, kde pro použití 

výtahu v přízemí bylo nutné požádat o asistenci ochranku v prvním patře objektu; tato situace tak byla 

ihned řešena). Dle pracovníků OSOV KÚ je již samotný KPVP a jeho kontinuita (tedy to, že již vnikl druhý 

KPVP v pořadí) příkladem dobré praxe pro jiné kraje. Důležité je v tomto ohledu také napojení na 

Národní radu osob se zdravotním postižením, díky kterému je možné obsah plánu šířit i za hranice 

kraje. 

I ze strany dalších respondentů – účastníků přípravy KPVP – zaznívá, že spolupráce s ostatními odbory 

se zlepšuje na základě rostoucí délky spolupráce. Kladně je hodnoceno, že KPVP konkrétně mapuje 

problémové oblasti, že se zapojují samotné osoby se ZP a že se jedná o fungující formu osvěty 

o problematice osob se ZP. Iniciativa kraje je v tomto ohledu chválena, v případě jednoho respondenta 

ale bylo doporučováno zkusit řešit problematiku více na úrovni celého kraje, neboť v současné podobě 

je stále poměrně velký důraz pouze na město České Budějovice.   

Shrnutí  

Uvedená aktivita proběhla v podobě a rozsahu, jak bylo před začátkem Projektu očekáváno. Z vyjádření 

zapojených aktérů vyplývá jejich spokojenost se způsobem vzniku KPVP i zapojením dalších aktérů. 

Významnou roli hrál fakt, že se nejednalo o první dokument tohoto typu, zapojeni aktéři tak již věděli, 

do čeho jdou. Kladně je hodnocena účast aktérů reprezentujících cílovou skupinu. Vzniklý KPVP je dle 

získaných informací vzorem pro další kraje. Aktivitu lze proto hodnotit jako zcela úspěšnou. 
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Klíčová aktivita 3: Spolupráce obcí a kraje v oblasti plánování a vytváření sítě soc. služeb  
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Aktivita se sestávala s celkem 34 realizovaných setkání v jednotlivých ORP, kterého se účastnili zástupci 

kraje i zástupci obce. Dále se do aktivity řadí realizace celkem 6 kulatých stolů s poskytovateli služeb 

a jednoho setkání se zástupci všech ORP na krajském úřadě – obsahem těchto setkání byly nové 

informace k procesu zařazování služeb do krajské sítě sociálních služeb od roku 2019 a dále.  

Z vyjádření pracovníků KÚ JčK vyplývá, že ze strany zástupců obcí je znát zájem o pravidelná setkávání 

a vůbec problematiku plánování. Díky setkáním, jichž se ze strany kraje účastnili kromě vedoucí odboru 

také metodici plánování či např. manažerka Projektu, bylo možné vždy na konkrétním místě řešit 

konkrétní problémy, se kterými se daný obvod ORP potýká. Zástupci obcí mohli s pracovníky kraje 

osobně diskutovat, vyjasnit si některé záležitosti a vznést svůj náhled na problematiku; často se tak 

řešila např. nově zavedená povinnost vyjádření potřebnosti služby ze strany obcí. Z jednání zástupců 

kraje a obcí vyplynulo, že na základě vyjádření OU ORP a obcí k žádostem poskytovatelů sociálních 

služeb o zařazení do základní sítě působí na území obce někteří poskytovatelé sociálních služeb, o 

kterých se pracovníci obcí s rozšířenou působností domnívali, že na daném ORP sociální služby 

neposkytují. 

Dle vyjádření pracovníků KÚ JčK tak došlo k dalšímu prohloubení spolupráce.  Pravidelný jednoletý 

interval setkávání byl vyhodnocen jako adekvátní a vzhledem k dobrým zkušenostem se předpokládá 

pokračovat v dané aktivitě i v dalších letech. Ze strany vedoucích pracovníků také zaznělo, že se uvažuje 

tuto aktivitu zařadit povinné agendy vedoucího odboru.  Na těchto typech osobních setkání totiž často 

zazní informace, které by nebylo možné získat jiným způsobem, což přispívá ke komplexnějšímu 

náhledu na problematiku plánování i pro pracovníky KÚ JčK.  

Otázka spolupráce mezi s ORP je do určité míry závislá na tom, k jaké proměně dojde ve vedení obcí 

po komunálních volbách – vzhledem ke konání voleb na podzim 2018 tedy došlo k některým 

personálním změnám ve vedení některých obcí. Reálný dopad těchto změn však byl dle pracovníků KÚ 

JčK maximálně v tom, že se termín některých setkání posunul a že se některých setkání účastnili noví 

zástupci. Komunální volby tak ve výsledku nezpůsobily zásadní ohrožení realizované aktivity. 

Ze strany dalších účastníků setkání – zástupců obcí doptávaných v dotazníkových šetřeních nebo 

v osobních rozhovorech – rovněž zaznívalo převážně kladné hodnocení aktivity. Oceňována byla 

věcnost jednání a to, že se jich účastní kompetentní osoby dotazy zástupců obcí zodpovídat. Jeden 

z respondentů pochválil realizaci aktivity proto, že zástupce města byl považován za rovnocenného 

partnera při jednání a bylo možné si dovolit konstruktivní kritiku, kterou zástupci kraje vítali. Důležitý 

faktor úspěchu setkání bylo zapojení politických reprezentantů, které dle hodnocení některých 

respondentů představuje velmi zásadní prvek k tomu, aby političtí zástupci měli možnost nahlédnout 

do komplexnosti celého systému podpory sociálních služeb v kraji. Na setkáních dle vyjádření účastníků 

docházelo i k tomu, že se ukázaly dva rozdílné pohledy na problém (jeden ze strany obce, jeden ze 

strany kraje), ale byla na nich snaha hledat společný průnik. Byla tak oceňována snaha kraje 

zohledňovat místní potřeby, ačkoliv někteří aktéři v tomto stále vidí prostor pro zlepšení. K posledně 

jmenovanému lze připojit výsledky z květnového dotazníkového šetření, které rozděluje respondenty 

podle toho, jak podle jejich názor kraj reflektuje místní potřeby. 
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Graf 2: Odpověď na otázku: V jaké míře reflektuje podle Vašeho názoru kraj potřeby, které se v oblasti 
sociálních služeb v současné době na území správního obvodu ORP vyskytují? (n = 18) 

 

Zdroj: dotazníkové šetření na účastníky aktivit projektu 

Shrnutí 

Z výsledků šetření vyplývá, že realizace této aktivity je naprostou většinou aktérů hodnocena kladně. 

Vyzdvihována je věcnost jednání, diskuse nad konkrétními záležitostmi daného obvodu ORP a to, že se 

na jedné straně setkání účastní kompetentní osoby z KÚ JčK, přičemž na druhé straně je kladen důraz 

na zapojení politických zástupců obce. Úspěch aktivity lze ilustrovat odhodláním pracovníků KÚ JčK 

pokračovat v setkáních i v dalších letech a zařadit je do povinné agendy vedoucího OSOV. Celkově je 

aktivita hodnocena jako úspěšná, reflektováno je však vzniklé omezení aktivity v podobě zrušení 

jednoho kola setkání v roce 2016 z časového hlediska (vice viz kapitola 4.2.1). 

  

67%

28%

6%
potřeby ORP kraj reflektuje dostatečně a činí v rámci plánování
sociálních služeb dostatečné kroky pro jejich naplnění

potřeby ORP kraj reflektuje jen částečně a v rámci plánování sociálních
služeb nečiní zcela dostatečné kroky pro jejich naplnění

potřeby ORP kraj nereflektuje a nečiní proto v rámci plánování kroky pro
jejich naplnění
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Klíčová aktivita 4: Podpora procesů plánování sociálních služeb na místní úrovni  
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Středobodem aktivity byla zakázka na podporu procesů plánování na úrovni obvodů ORP. Vyhlášena 

byla pro všech 17 obvodů ORP v kraji, nicméně ve třech případech nedošlo k výběru zhotovitele. 

Realizováno proto bylo celkem 14 částí zakázky, všechny výstupy byly odevzdány v termínu ve formě 

Závěrečné evaluační zprávy. 

Jak již bylo řešeno v kapitolách 4.2.1 a 4.2.2, téměř souběžně došlo ke zveřejnění výzvy ze strany 

Operačního programu Zaměstnanost (prioritní osa 2) č. 063 s názvem „Podpora procesu plánování 

sociálních služeb na obecní úrovni“. Do této výzvy se mohly přihlásit všechny ORP s výjimkou Českých 

Budějovic. K tomu také došlo, 16 obcí tedy financovalo své komunitní plánování sociálních služeb přes 

tuto výzvu, z toho 13 (+ ORP České Budějovice) měli finance též z hodnoceného Projektu. I přesto došlo 

k vyčerpání prostředků na aktivitu, nepotvrdilo se proto riziko, že obce nebudou mít o prostředky 

zájem.  

K této zkušenosti vyjádření pracovníků OSOV KÚ nemělo původně dojít, vyhlášení výzvy bylo 

přepokládáno přibližně o rok dříve, než ve skutečnosti nastalo. Vzhledem k tomu, že jsou na dané 

aktivity připravovány další výzvy z OPZ, nepočítá se zařazením podobné aktivity do případného dalšího 

projektu.  

I přesto pracovníci KÚ hodnotí realizace aktivity kladně. Největší přínos vnímají v tom, že obce mohly 

být motivovány k realizaci komunitního plánování; mohlo díky tomu dojít k síťování aktérů na území 

obvodu či ke zvýšení kvality celého procesu. Kraj tak zároveň mohl deklarovat, že má zájem o realizaci 

kvalitního komunitního plánování na svém území. 

Odborný garant, který byl součástí realizačního týmu Projektu, vyhodnotil všechny vzniklé výstupy jako 

odpovídající předmětu zakázky. 

Mezi ostatní účastníky zapojené do aktivity patří především pracovníci obcí pověřeni realizací zakázky 

či další aktéři účastníci se plánovacích aktivit v daném obvodu ORP (jsou mezi nimi též poskytovatelé 

služeb). Reakce těchto účastníků vyplývají ze zkušeností s realizací zakázky v konkrétním obvodu ORP. 

Účastníci v převážné míře zmiňují, že jim nevadil souběh dvou způsobů financování aktivit; naopak bylo 

možné tímto způsobem realizovat širší spektrum aktivit a díky tomu posunout proces plánování 

sociálních služeb v těch místech, kde dosud neprobíhá adekvátní podpora ze strany města. Bylo pouze 

nutné odlišit jednotlivé aktivity tak, aby se mezi sebou nepřekrývaly. Zatímco v některých obvodech 

mělo zakázku na starosti samo město, jinde byla realizována prostřednictvím jiných organizací. 

V obcích, kde došlo k realizaci aktivit podpořených výzvou OPZ, proto docházelo k rozdělením roli 

podle časových a personálních možností. Zatímco tedy např. zakázku z Projektu (které byly obecně 

menší než ty z výzvy) realizoval samotný úřad, zakázku z výzvy OPZ si vzala místní MAS – pracovníci 

obce byli tedy v této zakázce bráni jen jako účastníci aktivity. 

Podoba realizace aktivity se odvíjela od toho, jakým způsobem zhotovitel v daném obvodu ORP 

k zakázce přistoupil. Někde byla oceňována interaktivita, někde aktivní zapojování všech členů, 

v některých případech byla negativně hodnocena nekompetentnost některých členů pracovních 

skupin. Kladně je hodnoceno zvýšení informovanosti všech účastníků; kteří se z většiny sestávají ze 

všech důležitých poskytovatelů v dané lokalitě. Ti se do plánování obvykle zapojují, mimo jiné i z toho 

důvodu, že chtějí být informované o dalším vývoji a mít na něj případný vliv.  

Jako určitou komplikaci v problematice komunitního plánování vnímají respondenti ne zcela jasnou 

provázanost s místními či krajskými rozpočty. Při procesu plánování se tak účastníci mnohdy dostanou 
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do situace, kdy existuje shoda na zvýšení podpory daného druhu služby na svém území, nicméně 

finanční prostředky takové opatření nedovolují. Komunitní plánování je tak dle některých respondentů 

více ohroženo „stavěním vzdušných zámků“ než např. plánování na úrovni kraje, kde je provázanost 

s dostupnými prostředky větší.   

Shrnutí 

Aktivita byla zrealizována dle předpokladu a přesto, že nedošlo k zapojení všech obvodů ORP do 

zakázky, prostředky určené na aktivitu byly využity v dostatečné míře. Role realizačního týmu byla 

zejména na procesní úrovni – tzn. zajistit realizaci a dokončení zakázky ve stanoveném harmonogramu. 

Kvalita procesu plánování v jednotlivých ORP se odvíjela od řady proměnných, jako např. zaměření a 

způsob vedení aktivity ze strany zhotovitele zakázky, zapojení relevantních aktérů a to, zda proces 

plánování měl v daném území nějakou kontinuitu. Nelze proto na úrovni této evaluace vyhodnotit 

kvalitu realizovaných částí, lze však říci, že ze strany účastníků převažují spíše spokojené reakce a dle 

hodnocení odborného garanta každá ze zakázek splnila to, k čemu se zavázala. Aktivita proto splnila 

účel, který si zadala. Je hodnocena jako úspěšná s tím, že je však třeba brát v úvahu existenci rozdílné 

kvality procesů na různých místech.  
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Klíčová aktivita 5: Metodická podpora a právní poradenství k řízení a financování sítě 

sociálních služeb 
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Obsahem aktivity bylo zapojení vyškolených metodiků do procesů plánování sociálních služeb na 

úrovni kraje. V praxi se toto zapojení projevovalo účastí na většině realizovaných aktivit z Projektu. 

Významná byla jejich účast zejména v KA 1, KA 3 a formou individuálních konzultací pro obce též v KA 4.  

Pracovníci KÚ JčK hodnotí zapojení metodiků jako významné a pro kvalitu aktivit Projektu určující. Roli 

hrála též skutečnost, že s metodiky KÚ spolupracoval ještě před realizací samotného projektu, způsob 

komunikace již má tedy určitou historii. Mimo zapojení do výše uvedených aktivit pracovníci KÚ během 

realizace Projektu s metodiky absolvovali několik setkání, v nichž se probíraly konkrétní aspekty 

plánovacího procesu. Zejména ve druhé polovině roku 2018 se jejich činnost soustředila na 

nastavování parametrů k hodnocení efektivity sociálních služeb – odborný dohled metodiků tak byl 

využit i k aktivitám, na které krajský úřad chystá soustředit až v budoucích letech. Stále vytížení 

metodiků dle pracovníků KÚ dokládá vhodnost zařazení aktivity do Projektu. 

Důležitá byla také jejich účast na setkáních v ORP, kde ve výsledku plnili roli neutrálního účastníka mezi 

stanovisky kraje a stanovisky obce. 

Původně mělo být do aktivity zahrnuto též právní poradenství v oblasti plánování sociálních služeb, 

nicméně se ukázalo, že k tomuto účelu postačují interní právníci KÚ JčK. Oproti původním 

předpokladům tak aspekt právního poradenství nebyl v aktivitě vůbec řešen.  

Shrnutí 

Z evaluačních šetření nevyplývá žádné negativum realizované aktivity, oproti původním představám 

byla náplň aktivity užší (chybělo právní poradenství). Specifikum aktivity bylo to, že se metodici ve 

výsledku účastnili většiny ostatních aktivit, u kterých měli podíl na jejich zdárném provedení. Vzhledem 

k dlouhodobě nastavené spolupráci se předpokládá spolupráce mezi KÚ JčK a metodiky i po skončení 

Projektu. Aktivita je proto ohodnocena jako úspěšná.     
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Klíčová aktivita 6: Jihočeská aplikace pro sociální služby 
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Zásadní pro úspěšné zakončení aktivity je vytvořený a funkční informační systém JASS, prostřednictvím 

jehož modulů bude moci Jihočeský kraj realizovat všechny potřebné administrativní aktivity týkající se 

řízení a financování Krajské sítě sociálních služeb na svém území. Tento výstup byl zajištěn výběrem 

externího dodavatele prostřednictvím výběrového řízení na konci roku 2017. Tímto dodavatelem se 

stala firma AUGUR Consulting s. r. o. V době psaní této zprávy (začátek února 2019) však dosud nebyl 

systém dokončen v požadované kvalitě. Vzhledem k tomu, že realizace Projektu trvá do konce března 

2019, je stále prostor na dokončení aktivity. 

Z vyjádření pracovníků KÚ JčK vyplývá, že uvedený informační systém pro ně představuje jeden 

z nejdůležitějších výstupů. Což je pochopitelné, neboť se jedná o významnou proměnu ve způsobu 

komunikace a řízení celého systému sociálních služeb. Jakmile se tedy po určité době spolupráce 

s dodavatelem ukázalo, že je riziko neúspěšného naplnění zakázky (popis procesu viz kapitola 4.2.1), 

realizační tým aktivizoval širší okruh pracovníků jak ze samotného OSOV, tak např. z odboru 

informatiky, kteří se do tvorby systému ve spolupráci s externím dodavatelem zapojili.  

Jak již bylo uvedeno výše, dle pracovníků KÚ dodavatel nezohlednil časové a personální hledisko 

náročnosti zakázky a pro zdárné dokončení bylo nutné vypomáhat mu vlastními kapacitami.  

Pracovníci KÚ se na základě dosavadních zkušeností s touto části Projektu nechali slyšet, že v případě 

realizace obdobného projektu by již tuto aktivitu do něj nezařadili a raději ji realizovali z vlastních 

prostředků. Důvodem je riziko, že vybraný dodavatel nebude splňovat požadavky, které se od něj 

očekávaly. V případě, že taková situace nastane při „běžné“ zakázce z prostředků kraje, není zásadní 

komplikací spolupráci ukončit a tím pádem odsunout realizaci na později. V případě, že je aktivita 

realizována z prostředků Projektu a jsou na její proplacení navázány určité výstupy, nemá kraj jinou 

možnost než výstupy a harmonogram dodržet, protože by jinak musel platit sankci za nedodržení 

podmínek. Vzhledem k nastavení harmonogramu, náročnosti procesu vypisování veřejné zakázky, jeho 

trvání i např. z důvodu kontroly ze strany ŘO již proto není možné vypsat zakázku nově ve chvíli, kdy se 

např. po půl roce spolupráce s dodavatelem projeví nespokojenost.  

Aktivita přinesla také reálnou zkušenost s tím, když se takto složitá zakázka vybírá jen na základě ceny. 

Vítězný dodavatel tak zvítězil s nabízenou cenou cca o 30 % nižší než ostatní uchazeči. 

Jako kladnou zkušenost realizační tým opakovaně zmiňuje schopnost aktivizace pracovníků KÚ. Ta se 

ukazuje v současné době jako úspěšná a především díky ní je pravděpodobné, že do března bude 

výstup dokončen v požadované kvalitě.  

Ze strany dalších pracovníků KÚ JčK, kteří byli osloveni krátkým dotazníkem na průběh zakázky, vyplývá, 

že dle jejich názoru byla specifikace zakázky připravena podrobně, s detailním popisem všech modulů 

a za účasti odborníků na tuto oblast (proces přípravy zakázky podrobněji popisován v kap. 4.1.2). Dle 

většiny oslovených pracovníků KÚ JčK dodavatel nedostatečně komunikoval, stejně tak si např. 

dostatečně důkladně nevedl systém požadavků. Ještě negativněji byla hodnocena aktuální kvalita 

výstupu (dotazování byli respondenti v druhé polovině ledna 2019); ten stále neodpovídá technické 

specifikaci v zakázce, chybí provázanost mezi moduly a pracovníci KÚ se do takové podoby dosud 

neodvažují nahrávat potřebná data.  

Díky dotazníku se podařilo získat i zpětnou vazbu samotného dodavatele zakázky. Z jeho pohledu 

odpovídá současná podoba systému technické specifikace a zohledňuje specifické požadavky 

zadavatele. Co se týče srozumitelnosti zadání, oceněna byla podrobná strukturace systému do 
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jednotlivých modulů, nicméně řada požadavků byla formulována příliš obecně a až postupně 

v průběhu realizace docházelo ze strany KÚ k upřesňování požadavků. Právě dodatečné upřesňování 

požadavků dle dodavatele způsobilo určité komplikace při vzniku systému, s odstupem času si také 

uvědomuje, že na přesnou specifikaci díla a jednotlivých funkcionalit měl být kladen větší důraz již 

v úvodu realizace zakázky.    

Graf níže představuje průměrnou známku, kterou pracovníci KÚ JčK či dodavatel jednotlivým aspektům 

zakázky dali. 

Graf 3: Odpověď na otázku: Jakou známkou hodnotíte jednotlivé aspekty realizované zakázky na dodávku JASS 
(1 = nejlepší, 5 = nejhorší)? Průměrné hodnocení ze strany pracovníků KÚ JčK a dodavatele (n = 7) 

 

Zdroj: dotazníkové šetření na účastníky zapojené do aktivity 

Shrnutí 

Aktivita ještě stále není ukončena, lze v tuto chvíli pouze předpokládat, že bude dokončena do termínu 

plánovaného ukončení Projektu v březnu 2019. Vzhledem k řadě komplikací, které realizaci zakázky 

provázejí, je její úspěšnost aktuálně hodnocena níže, a to mimo jiné z toho důvodu, že v této podobě 

by již dle vyjádření pracovníků KÚ JčK aktivita opět realizována nebyla, i kdyby byla potřeba. Zkušenost 

ukázala, že je v tomto ohledu mnohem praktičtější řešit tvorbu a nastavení podobného systému vlastní 

cestou, resp. financovat jej přímo ze zdrojů KÚ JčK. Pokud by i přesto měla být podobná činnost 

realizována přes projekt, učinit tak pouze v menším měřítku s rozdělením zakázky na jednotlivé moduly 

a především ve chvíli, kdy již bude základní systémová platforma nastavena.   
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4.3.2 Souhrnné vyhodnocení 

V následující kapitole je představen přehled nejvýznamnějších dopadů s rozdělením na jednotlivé 

úrovně, na které by realizace Projektu měla mít vliv.  

Dopady na úrovni poskytovatelů sociálních služeb a obcí 

Za nejvýznamnější dopady na této úrovni považuje evaluátor níže uvedené: 

 

 

 

1) Zapojení širokého spektra aktérů z řad poskytovatelů sociálních služeb, pracovníků obcí 

i odborníků do problematiky plánování vedlo k prohloubení vzájemné komunikace 

a informovanosti. 

Tento dopad lze spatřovat u zpětné vazby ze strany účastníků zapojených do pracovních skupin při 

tvorbě SPRSS v KA 1, stejně jako reakce zapojených účastníků do KA 4, tj. komunitního plánování na 

úrovni ORP. Realizovaná setkávání vedla k tomu, že se aktéři na území hlouběji poznali a seznámili se 

se situací, která v daném území existovala. Řada aktérů získala nové informace o tom, jaké sociální 

služby na území obvodu ORP vlastně působí či působily. K prohloubení informovanosti o působení 

sociálních služeb v území vedlo také zavedení institutu vyjádření potřebnosti sociální služby ze strany 

obce, kde služba působí.  

2) Finanční prostředky směřující na komunitní plánování i nabídka odborných konzultací ze strany 

KÚ posílily aspekt plánování na úrovni obvodu ORP.    

Důležitý přínos Projektu ve vztahu k poskytovatelům a obcím byl ten, že Jihočeský kraj poskytovanými 

prostředky na podporu komunitního plánování ukázal, že má zájem o prohloubení kvality a intenzity 

komunitního plánování sociálních služeb na lokální úrovni. I díky úspěšně realizovaným zakázkám tak 

lze předpokládat posílení důrazu na plánování na místní úrovni  

 

Dopady na úrovni spolupráce kraje s obcemi 

Za nejvýznamnější dopady na této úrovni považuje evaluátor níže uvedené: 
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1) Díky propojení aktérů z místní i krajské úrovně bylo plánování sociálních služeb obohaceno úhly 

pohledu z obou těchto sfér 

Tento přínos se přitom netýká pouze tvorby SPRSS, kde byli lokální aktéři zapojeni v rámci pracovních 

skupin, ale také dalších aktivit (jako třeba KA 3), v nichž měli zástupci obcí možnost osobně předat svoje 

pohledy na některé záležitosti k plánování sociálních služeb. 

2) Účastníci aktivit ze strany obcí získali možnost otevřeně jednat s pracovníky kraje ohledně 

problematiky plánování, a to jako rovnocenný partner při diskusi 

Tento aspekt byl oceňován především u KA 3 při setkávání zástupců kraje a zástupců obcí. Účastníci ze 

strany obcí oceňovali, že je možné diskutovat otevřeně a i v případě rozdílných pohledů na věci je ze 

strany kraje snaha hledat kompromis. Skutečnost, že zástupci kraje míří do konkrétních lokalit a 

diskutují o konkrétních problémech dané oblasti, je třeba také chápat jako důležité gesto, které může 

i do budoucna pozitivně ovlivnit pohled ostatních aktérů na přístup kraje k otázce plánování. 

Systémové dopady 

Za nejvýznamnější dopady na této úrovni považuje evaluátor níže uvedené: 

 

 

1) Došlo k zajištění dlouhodobé kontinuity procesů plánování na úrovni kraje. 

Díky úspěšné realizaci aktivit zaměřených na samotný proces plánování – tj. KA 1, KA 2, KA 3, KA 4 

i KA 5 se předpokládá jejich realizace ve shodné podobě i v dalších letech, nezávisle na tom, zda budou 
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financované z prostředků OPZ či z prostředků kraje. Pouze v případě KA 4 se již nepředpokládá další 

vyhlášení podobné zakázky, neboť v tomto ohledu poptávku saturují další realizované i plánované 

výzvy z prostředků OPZ. Lze však předpokládat, že spokojenost zástupců kraje s nastavenými procesy 

plánování povede k zachování těchto procesů i v nadcházejícím období. 

2) Došlo k určitému posunu v procesu nastavování hodnocení efektivity sociálních služeb    

Kapacity zapojených metodiků plánování podpořené v rámci KA 5 byly využity k položení základů 

dalšího systémového opatření, s nímž se Jihočeský kraj bude muset do budoucna vyrovnat. Je jím 

hodnocení efektivity služeb. Realizace Projektu tak přispěla k posunu i v dalších oblastech problematiky 

sociálních služeb. 

3) Byly položeny základy nového informačního systému JASS, prostřednictvím kterého dojde k nové 

formě spolupráce mezi krajem, obcemi a poskytovateli v problematice plánování sociálních služeb. 

V tuto chvíli ještě nelze s určitostí potvrdit, že JASS bude do konce Projektu nastaven zcela tak, jak bylo 

předpokládáno. Ukazuje se, že náročnost zakázky byla oproti očekávání vyšší. Ať už systém bude na 

konci Projektu vypadat jakkoliv, jisté je, že během realizace Projektu došlo k vyjasnění mnoha 

záležitostí týkající se technického provedení systému.  
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Dosažení stanovených cílů 

Na základě výstupů z celé kapitoly 4.2 je v následujícím schématu zobrazeno, jak se posunula 

formulace všech pěti dílčích cílů Projektu na základě reálné situace. Tento posun je následně promítnut 

do formulace výstupů, výsledků a dopadů v aktualizované verzi teorii změny v kapitole 4.3. 

Obrázek 2:  Reformulace dílčích cílů na základě reálně dosažené situace 

 

Zdroj: vlastní šetření  
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5 Závěry a doporučení 

V závěrečné shrnující kapitole je nejprve představena nejprve aktualizovaná teorie změny a poté jsou 

zodpovězeny jednotlivé evaluační otázky na základě výše prezentovaných poznatků. Následně jsou 

sepsána doporučení pro nastavení obdobných projektů do budoucna, které vycházejí jak z procesní, 

tak z dopadové části evaluace a částečně již byla představena v Průběžné evaluační zprávě. 

5.1 Teorie změny projektu 

Schéma na následujících dvou stranách představuje aktualizovanou podobu teorie změny.  

Oproti vstupní teorii změny, která je k nahlédnutí v Příloze 1, došlo k úpravě zejména v těchto 

ohledech: 

1) Reformulace jednotlivých výstupů, výsledků a dopadů a jejich vzájemných vazeb dle reálné 

skutečnosti  

Na úrovni výstupů došlo k podrobnějšímu popisu na úrovni jednotlivých aktivit na základě toho, čeho 

skutečně bylo dosaženo. Jedná se o: 

 vydání jednotlivých dokumentů, jako je SPRSS, KPVP, Průvodce sociálními službami či 

evaluačních zpráv 

 vyčíslení počtu jednotlivých setkání pro aktivity KA 3 

 souhrnný popis situace provázející tvorbu systému JASS 

Na úrovni výsledků a dopadů se nachází generalizovaný souhrn těch skutečností, které byly 

představeny v kapitole 4.2. V tomto ohledu se jedná zejména o: 

 reformulované dílčí cíle Projektu 

 zjednodušené dopady na jednotlivé aktéry Projektu 

 zařazení původně nepředpokládaných dopadů (pozitivních či negativních), které v Projektu 

nastaly 

Rozdělení jednotlivých skutečnosti mezi výsledky a dopady bylo provedeno na základě dlouhodobosti. 

Zatímco výsledky představují skutečnosti platné minimálně při ukončení Projektu, v případě dopadů se 

tedy jedná o skutečnosti, u nichž se předpokládá pozorování jejich efektu i v delším horizontu. 

Teorie změny obsahuje též sílu vazeb mezi jednotlivými skutečnostmi, a to ve dvou úrovních – těsná 

vazba a částečná vazba. 

2) Představení nejdůležitějších vnějších vlivů, které realizaci Projektu ovlivnily a které sám realizátor 

Projektu ovlivnit nemohl 

Patří mezi ně legislativní úprava tvorby SPRSS, vyhlášení výzvy OPZ na komunitní plánování a riziko 

nedodržení splnění klíčové aktivity 6 způsobené doposud zcela nezprovozněným systémem JASS ze 

strany dodavatele.  

3) Představení nejdůležitějších vnitřních vlivů, které realizaci Projektu ovlivnila a na něž měl 

realizátor vliv. 
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Mezi ně se řadí organizační změny na kraji a z toho vyplývající komplikace při dodržení všech původně 

plánovaných setkání KA 3, samotnou aktivizaci pracovníků KÚ JčK ve chvíli vzniklého rizika nesplnění 

aktivity. 
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Obrázek 3: Aktualizovaná teorie změny (viz výše) 

Zdroj: vlastní evaluační šetření 

 

Shrnutí 

Rozdíl mezi úvodní teorii změny a její aktualizovanou verzí lze spatřovat pouze v upřesnění vzniklých výstupů na základě reálné skutečnosti, stejně jako 

drobné reformulace dosažených výsledků a dopadů. I přes tyto úpravy lze úvodní teorii změny považovat za kvalitně zkonstruovanou, neboť intervenční 

logika Projektu se od reálného průběhu nijak zásadně neodchylovala.  
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5.2 Odpovědi na evaluační otázky 

1. Jakým způsobem a do jaké míry Projekt pomohl zajistit snazší přístup k informacím o nabídce 

sociálních služeb v Jihočeském kraji?  

 

Projekt svým zaměřením umožnil zlepšení přístupu k informacím ve vícero rovinách. Mezi ně se řadí 

úspěšný vznik dalšího Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na období 2019 – 2021, který 

představuje plánovaný rozsah sociálních služeb na celém území kraje. Tento dokument je určen 

především pro aktéry na úrovni KÚ JčK, pracovníky obcí a samotné poskytovatele sociálních služeb, 

k dispozici je též pro odbornou veřejnost. Pro širší i odbornou veřejnost posloužilo vydání a distribuce 

tištěného Průvodce sociálními službami v Jihočeském kraji, který je již v současné době k dispozici na 

většině úřadů ORP či u jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb a také zveřejněn na Sociálním 

portále Jihočeského kraje.  

Za další důležitý přínos Projektu v otázce informovanosti o obcích je třeba považovat realizaci 

pravidelných setkání mezi zástupci kraje a zástupci obcí v jednotlivých ORP. Z reakcí účastníků zaznívá, 

že díky věcnému a otevřenému způsobu vedení diskuse došlo mimo jiné u účastníků ke zvýšení 

informovanosti o působnosti sociálních služeb na daném území. 

Klíčovým se pro zvýšení informovanosti o nabídce sociálních služeb pro širokou veřejnost předpokládá 

vznik Elektronického katalogu sociálních služeb, který vzniká v rámci Jihočeské aplikace sociálních 

služeb. Vzhledem k tomu, že katalog dosud není zprovozněn, nelze přínos této aktivity vyhodnotit.  

 

2. Jakým způsobem a do jaké míry Projekt přispěl k intenzivnější komunikaci a spolupráci 

Jihočeského kraje s obcemi? 

 

Na základě realizovaných šetření lze bezesporu potvrdit fakt, že realizací Projektu došlo k intenzivnější 

komunikaci mezi aktéry plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji. Minimálně stejně intenzivní 

míra komunikace byla reflektována mezi aktéry zapojenými do tvorby SPRSS (KA 1) a KPVP (KA 2). Za 

klíčové informační medium bylo velkou částí aktérů považováno osobní setkání zástupců kraje se 

zástupci ORP v dané lokalitě v rámci KA 3. Úspěšná realizace této aktivity se projevila oboustranným 

zájmem o pokračování těchto setkání i v letech po skončení Projektu. Ze strany realizačního týmu 

zaznívá, že se předpokládá zavést uvedenou aktivitu do povinné agendy vedoucích pracovníků OSOV, 

aby tak kontinuita těchto setkání pokračovala i do budoucna. Dále se navíc předpokládá zavedení 

pravidelných setkání zástupců všech ORP, neboť se při jednotlivých setkáních ukázalo, že je o takovou 

aktivitu ze strany zástupců obcí zájem. 

 

3. Jakým způsobem a do jaké míry Projekt přispěl k synchronizaci postupů Jihočeského kraje a obcí 

v oblasti sociálních služeb? 

 

Nastavení Projektu je vhodné ocenit v tom, že se Projekt ve svých aktivitách zaměřil na více úrovní 

plánování sociálních služeb. Na jedné straně tedy byly podpořeny procesy na krajské úrovni (KA 1, KA 2, 
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KA 5), na straně druhé procesy na místní úrovni (KA 4, KA 5) a v neposlední řadě též procesy zaměřené 

na posílení výměny informací a synchronizace mezi oběma zmíněnými úrovněmi – v tomto ohledu šlo 

zejména o aktivity KA 3, ale také KA 6 v podobě technického řešení, ale částečně také v KA 5 a KA 1.  

Co se týče synchronizace postupů, lze v tuto chvíli minimálně potvrdit to, že dochází k intenzivnější 

komunikaci postupů plánování na obou úrovních, která je důležitým základem pro případnou 

synchronizaci. Pohledy zástupců obou stran byly diskutovány a především v rámci KA 3 byla 

zaznamenána snaha hledat kompromis v případě existence odlišných stanovisek.  

Významným projevem tendence k synchronizaci postupů je snaha navázat procesy komunitního 

plánování na procesy plánování krajského – nejvýznamnějším představitelem této změny je nově 

zavedená povinnost obcí a příslušných ORP vyjadřovat se k potřebnosti konkrétní sociální služby na 

svém území při procesu jejího zařazování do Krajské sítě sociálních služeb. Vznik této povinnosti může 

do budoucna výrazně ovlivnit zapojení místních aktérů do procesů plánování sociálních služeb na území 

celého kraje.   

 

4. Jakým způsobem a do jaké míry Projekt zajistil návaznost v procesech plánování a řízení sociálních 

služeb v Jihočeském kraji? 

 

Podobně jako v předchozí otázce lze návaznost v procesech plánování nejvíce pozorovat u povinnosti 

obcí a příslušných ORP vyjadřovat se k potřebnosti konkrétní sociální služby na svém území při procesu 

jejího zařazování do Krajské sítě sociálních služeb. Klíčovým dokumentem pro zajištění návaznosti 

v procesech plánování je pak vzniklý SPRSS na období 2019 – 2021. Aktéři zapojení do přípravy SPRSS 

měli tak možnost na krajské úrovni ovlivnit rozsah působení sociálních služeb na území kraje.  

Je zde třeba zmínit jednu skutečnost, a totiž, že návaznost v procesech plánování sociálních služeb je 

v současné době nastavena tak, že hlavní roli má nastavený SPRSS, a to zejména proto, že se právě na 

krajské úrovni rozhoduje o způsobu přidělení většiny prostředků směřující na fungování sociálních 

služeb. Komunitní plánování může sice ve větším detailu reflektovat potřeby na místní úrovni, i tak je 

však navázáno zejména na prostředky krajské (respektive prostředky státního rozpočtu přidělené 

krajům na zajištění sociálních služeb). To je jeden z hlavních důvodů, proč se komunitní plánování 

v praxi odvíjí od podoby SPRSS, tedy, že krajské plánování je ve výsledku nadřazeno plánování 

komunitnímu. Komunitní plánování v současné podobě tak hraje spíše roli poradního hlasu, který kraj 

může při plánování na regionální úrovni reflektovat. Uvedený Projekt i dle výše uvedených poznatků 

přispěl k tomu, že kraj tyto poznatky ve zvýšené míře reflektuje.  
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5. Jakým způsobem a do jaké míry se v rámci Projektu podařilo zavést efektivnější způsob plánování 

a řízení sociálních služeb v Jihočeském kraji? 

 

Zvýšenou efektivitu plánování lze díky Projektu pozorovat v několika rovinách, které jsou rozebírány 

též v předchozích otázkách: 

 bez realizace Projektu by vznik SPRSS dle vyjádření pracovníků KÚ JčK probíhal v podstatně užší 

podobě, čímž by mohla být ovlivněna jeho kvalita, 

 Projekt pomohl zavést do praxe pravidelnou agendu ve formě setkávání zástupců kraje a 

zástupců obcí v jednotlivých ORP, čímž došlo k zvýšení počtu komunikačních kanálů, přes které 

mohly proudit informace k plánování sociálních služeb, 

 díky Projektu byla k dispozici možnost využít odborné konzultace s vyškolenými metodiky 

plánování v rámci KA 5, a to jak pro pracovníky KÚ JčK, tak pro pracovníky obcí. 

Otázkou je, do jaké míry přispěla k vyšší efektivitě realizace KA 4. Kvůli souběhu s výzvou OPZ na 

komunitní plánování bylo pro obce k dispozici poměrně velké množství prostředků, které mohly na 

aktivitu použít. Obce v naprosté většině obou možností pochopitelně využily, získaly tak více 

prostředků na plánování, bylo nutné pouze aktivity rozdělit. Z realizovaných šetření vyplývá, že 

z procesního hlediska se všechny požadavky podařilo úspěšně naplnit. Do budoucna se však již 

nepředpokládá podobná aktivita realizovat a ponechá se tato forma podpory přímo na OPZ. Na druhou 

stranu je však nutné podotknout, že právě realizací KA 4 bylo dosaženo toho, že se Projekt nezaměřoval 

pouze na procesy plánování na krajské úrovni, ale směřoval též na úroveň místní. 

 

6. Jakým způsobem a do jaké míry se v rámci Projektu podařilo koncepčně nastavit opatření vedoucí 

ke zlepšení života osob se zdravotním postižením? 

 

Opatření vedoucí ke zlepšení života osob se zdravotním postižením byly v Projektu realizovány 

zejména v KA 2 a tedy tvorbou a vydáním Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením na období 2018 – 2021. Na základě proběhlých šetření lze říci, že tvorba KPVP 

a jeho implementace proběhla úspěšně; došlo k dodržení všech předpokládaných termínů, zapojení 

širšího spektra aktérů, navázání na dosažené i nedosažené cíle z minulého KPVP, došlo k vymezení 

zodpovědnosti za jednotlivé aktivity plánu a byl rovněž nastaven pravidelný roční systém vyhodnocení. 

Plán obsahuje jasně stanovené a konkrétní kroky ke zlepšení kvality života pro uvedenou cílovou 

skupinu. Výhodou je především zapojení ostatních rezortů kraje do tvorby, ale zejména také do 

zodpovědnosti za realizaci vybraných aktivit. Výhodou je též napojení na Národní radu osob se 

zdravotním postižením, díky které výstupy KPVP mohou být prezentovány a může být sdílena dobrá 

praxe Jihočeského kraje v této oblasti i na národní úrovni.  
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7. Jakým způsobem a do jaké míry Projekt pomohl propojit oblast sociálních služeb s dalšími oblastmi 

za účelem integrace osob v nepříznivé sociální situaci a předcházet sociálnímu vyloučení 

v Jihočeském kraji? 

 

Propojení oblasti sociálních služeb s dalšími oblastmi bylo v Projektu dosaženo jednak zapojením 

širokého spektra aktérů do tvorby SPRSS v KA 1, tak zejména meziresortním procesem tvorby KPVP 

v KA 2. Propojení dalších oblastí se sociálními službami se úspěšně věnovala také KA 3, neboť mezi 

přítomnými účastníky setkání na ORP byly ve většině případů též političtí reprezentanti z řad starostů 

a místostarostů bez úzkého napojení na oblast sociálních služeb – bylo tak možné rozšiřovat 

informovanost o problematice plánování sociálních služeb na další důležité pozice.  

Ovšem již samotný vznik SPRSS a KPVP v předpokládané podobě znamená, že jsou k dispozici 

dokumenty, o které je možné se při dalším síťování aktérů opřít. 

  

8. Lze vysledovat nějaké nezamýšlené či negativní dopady realizace Projektu na jeho cílové skupiny? 

 

Na základě evaluačních šetření se dospělo k těmto nezamýšleným dopadům realizace Projektu: 

 Za pozitivní a ne zcela zamýšlený dopad lze považovat posun v problematice hodnocení 

efektivity služeb, do jehož přípravy byli v průběhu realizace Projektu zapojeni metodici 

plánování v rámci KA 5. Díky tomu tak došlo ke vhodnému využití kapacit metodiků ve chvíli, 

kdy byl ukončen proces tvorby SPRSS. 

 Za pozitivní a nezamýšlený dopad je vhodné brát i ve výsledku kladnou zkušenost s tím, že 

pracovníci KÚ JčK se byli schopni aktivizovat a investovat energii nad rámec svých běžných 

povinností, když bylo potřeba zvýšit intenzitu spolupráce s dodavatelem při tvorbě JASS. 

Ačkoliv sama skutečnost nutnosti aktivizace pozitivní není a v ideálním případě by již znovu 

neměla nastávat, vedení kraje do budoucna ví, že v případě nevyhnutelnosti se může 

spolehnout na ochotu svých pracovníků. 

 Nezamýšlená a spíše negativní zkušenost se týká KA 6, a to v několika rovinách: Kraj získal 

zkušenost s tím, že podobný typ zakázek je z různých důvodů lepší realizovat a financovat 

z vlastních prostředků a nebýt tak omezován nastavením Projektu pravidel operačního 

programu. Na druhé straně také kraj poznal reálný dopad situace, kdy na významnou zakázku 

byl vybrán dodavatel pouze na základě nejnižší ceny. To může do budoucna vést ke snaze 

změnit či zmírnit nařízení interních krajských směrnic, které jiný způsob hodnocení takových 

zakázek neumožňují. Třetí aspekt této aktivity je ten, že se ukazuje do budoucna jako vhodnější 

při podobných situacích řešit zavedení tak náročného systému postupně, nikoliv v jedné velké 

zakázce, navíc časově omezené koncem Projektu. 

 Další nezamýšlený a negativní dopad je zdržení vzniklé při tvorbě JASS daného náročností 

systému či příliš velkým závazkem, který si na sebe externí dodavatel vzal. Nezamýšlený dopad 

spočívá v tom, že prezentace systému dalším aktérům bude možná až později, tedy nikoliv již 

v průběhu realizace Projektu.      
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9. Jaké překážky se podařilo při realizaci Projektu překonat? 

 

Z evaluačních šetření vyplývá, že veškeré překážky, které se během realizace Projektu objevily, dokázal 

realizační tým překonat. Za jednu z překážek lze považovat nemožnost zapojit do realizace manažery 

z předchozího projektu zaměřeného na plánování sociálních služeb. V úvodní fázi realizace Projektu se 

tak podařilo zapracovat nové projektové manažery, během této fáze byl projekt koordinován dalšími 

členy odboru sociálních věcí (koordinátorkou plánování sociálních služeb, vedoucí odboru).  

Další překážkou byla nutnost provést výběrová řízení podle nového zákona č. 134/2016 Sb., kvůli 

čemuž byla výběrová řízení zahájena až v průběhu roku 2017 ukončena v jeho druhé polovině. Všechny 

zakázky se však podařilo úspěšně zrealizovat. 

Dále je vhodné zde zmínit situaci, která nastala v počáteční fázi realizace projektu; vlivem systémových 

změn na krajském úřadě a z toho vyplývajícího časového zaneprázdnění členů realizačního týmu se 

totiž nepodařilo uskutečnit setkání v KA 3 původně plánovaná na podzim roku 2016 a došlo ke snížení 

počtu setkání v každé ORP ze tří na dvě. Zapojené subjekty převážně hodnotí setkání jako přínosná pro 

nastavení spolupráce mezi ORP a krajem. Snížení počtu setkání na dvě tedy potenciálně snižuje přínos 

projektu, kterého by mohlo být dosaženo, pokud by byl projekt realizovaný dle původního plánu. Je 

však nutné říci, že snížení počtu setkání bylo s představiteli obcí předem projednáno, realizátor 

projektu tedy uvedenou situaci dokázal v rámci svých možností vyřešit. I realizace nakonec pouze dvou 

kol přinesla ze strany účastníků převážně pozitivní ohlasy na aktivitu a předpokládá se její pokračování 

do budoucna. 

Za největší překážku, která v době psaní evaluační zprávy není stále zcela překonána, tak je nutné 

považovat zdržení při tvorbě systému JASS a riziko nedokončení této aktivity do konce Projektu. Dle 

vyjádření pracovníků KÚ JčK stojí za zdržením nedostatečné časové a personální kapacity, které externí 

dodavatel systému věnuje, ze strany dodavatele zase zaznívá, že některé záležitosti si kraj údajně 

ujasňoval až v průběhu realizace zakázky a po vytvoření prvních návrhů podoby systému ze strany 

dodavatele. Na uvedenou situaci však bylo reagováno zvýšenou intenzitou komunikace mezi oběma 

aktéry a především zapojením širšího množství aktérů ze strany kraje, ať už ze samotného OSOV nebo 

z odboru informatiky. Do úspěšného dokončení aktivity tak realizátor věnoval veškeré dostupné 

kapacity. 

 

10. Co bránilo ještě efektivnější realizaci Projektu? 

 

Z dosavadních šetření vyplývá, že realizace projektu proběhla s výjimkou KA 6 bezproblémovým 

způsobem a překážky uvedené v předchozí odpovědi se podařilo bez závažnějších komplikací překonat.  

V případě KA 4 byla realizována zakázka na podporu komunitního plánování i přes souběžně 

realizovanou výzvu na podporu téhož ze strany OPZ. Evaluační šetření neprokázala, že by realizace 

takové aktivity vedla k neefektivnímu využití prostředků. Pro jednotlivé ORP znamenala taková situace 

zvýšené množství prostředků směřující v daném území na komunitní plánování. Ačkoliv lze do jisté míry 

toto opatření považovat za duplikaci aktivit OPZ a do budoucna se již s takovou aktivitou na úrovni 

kraje nepočítá, právě díky této aktivitě lze o Projektu říci, že se snaží o podporu procesů plánování 
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skutečně na všech důležitých úrovních, nejen tedy na úrovni krajské. Jedná se i o důležité gesto směrem 

k lokálním aktérům plánování. Z toho důvodu tak lze označit realizaci aktivity za smysluplnou.  

5.3 Doporučení  

Číslo Název doporučení Popis situace Návrh doporučení 

1. 

Zvážit možnosti vyšší 
míry koordinace 
plánovaných aktivit 
s ŘO OPZ 

V návaznosti na souběh výzev a dvou 
možností financování v rámci OPZ, 
kterými mohly být podpořeny 
aktivity obcí v oblasti komunitního 
plánování; v rámci otevřené výzvy 
OPZ 063 byla poskytována „Podpora 
procesů střednědobého plánování 
rozvoje sociálních služeb na úrovni 
obcí“, zároveň v rámci hodnoceného 
projektu bylo obcím umožněno 
získat obdobnou podporu plánování 
na místní úrovni (jako součást KA 4). 
Obce nakonec situaci vyřešily tak, že 
aktivity komunitního plánování 
rozdělily mezi oba finanční zdroje. 
Ačkoli majorita obcí hodnotí možnost 
získat prostředky ve větším objemu 
pozitivně, nejedná se o systematický 
přístup k podpoře komunitního 
plánování.  

V návaznosti na tento souběh 
evaluátor doporučuje do budoucna 
v rámci přípravných fází projektu zvážit 
vyšší míru koordinace plánovaných 
projektových aktivit s ŘO OPZ. 
Evaluátor tedy doporučuje KÚ JčK  při 
plánování dalších intervencí klást vyšší 
důraz na komunikaci plánovaných 
aktivit s ŘO OPZ a přispět tak ke 
koordinaci mezi projektovými 
aktivitami a podporou poskytnutou 
v rámci výzev ŘO OPZ. 

2. 

Zajistit dlouhodobou 
kontinuitu spolupráce 
obcí a kraje v oblasti 
plánování a vytváření 
sítě sociálních služeb 

Ze strany zainteresovaných subjektů 
byla pozitivně hodnocena osobní 
setkání zástupců kraje a ORP. Aktéři 
vnímají jako pozitivní prostor pro 
komunikaci a diskuse různých 
aktuálních témat a potřeb v rámci 
obcí s krajem. Vedoucí pracovníci 
OSOV zvažují tyto aktivity doplnit do 
své standardní agendy. 

Z hlediska pozitivního ohlasu na tyto 
aktivity evaluátor doporučuje kraji 
zajistit dlouhodobou kontinuitu aktivity 
a doplnit ji do standardní agendy 
pracovníků OSOV.  

3. 

V případě plánování 
budoucích projektů 
zvýšit důraz kladený 
v přípravné fázi 
projektu na plánování 
a na analýzu všech 
potenciálních rizik 
ovlivňujících 
harmonogram 
projektu  

Evaluátor vychází z faktorů 
identifikovaných během šetření 
a uvedených v rámci průběžné 
zprávy, které přispěly k posunu 
termínu realizace některých 
projektových aktivit. Jednalo se o 
nábor a zapracování projektového 
týmu, změny zákona o zadávání 
veřejných zakázek a v neposlední 
řadě o zdlouhavý proces schvalování 
dokumentace k výběrovým řízením 
ze strany ŘO OPZ. 

Evaluátor doporučuje během 
plánování budoucích projektových 
záměrů a projektů klást vysoký důraz 
na fázi plánování harmonogramu 
aktivit v reflexi výskytu potenciálních 
rizikových situací, v návaznosti na které 
může docházet ke zpoždění termínu 
realizace projektu. V případě, že jsou 
tato rizika identifikována a je 
zhodnocena míra pravděpodobnosti 
jejich výskytu, doporučuje evaluátor 
tomuto faktu adekvátně přizpůsobit 
harmonogram aktivit. 

4 
Zvážit další postup 
v úpravě směrnic 
zaměřených na výběr 

Zkušenost se zakázkou na dodavatele 
JASS ukázala, že výběr jen na základě 

Zkušenosti s výběrem dodavatele na 
vznik systému mohou sloužit jako 
praktický argument při snaze více 
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dodavatelů pro 
specifické zakázky. 

ceny nemusí znamenat úspěšné 
naplnění požadavků zakázky.  

zohledňovat kvalitativní kritéria pro 
hodnocení nabídek na realizaci 
zakázek, na něž KÚ JčK vybírá externí 
dodavatele.  

5 

V případě realizace 
obdobného Projektu 
do budoucna zvážit, 
které aktivity do 
projektu zařadit 
a které je naopak 
vhodnější realizovat 
z vlastních prostředků 

Ačkoliv naprostá většina aktivit byla 
realizována úspěšně, ukázalo se 
v několika případech, že zejména 
z procesního hlediska je vhodnější 
některé aktivity do budoucna 
nepodporovat prostřednictvím 
obdobných projektů. Patří mezi ně 
např. aktivita KA 4 či aktivita KA 6. 
Vzhledem k potížím při dokončení 
aktivity KA 6 se ukázalo, že je nutné 
vyvinout veškerou energii především 
k tomu, aby byly dodrženy podmínky 
Projektu a nevznikla situace, kdy 
bude realizátor sankcionován ze 
strany ŘO. 

Při plánování obdobných Projektů do 
budoucna je vhodné vyhodnotit 
každou plánovanou aktivitu z hlediska 
potenciálního rizika, které může 
vzniknout při procesních záležitostech 
– rozumí se tím např. neúspěch 
výběrového řízení či příliš vysoká 
závislost na vnějších faktorech.  
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6 Seznam použitých materiálů, dokumentů, 

literatury a jiných informačních zdrojů 

Zdroje dat, se kterými evaluátor pracoval v rámci evaluace projektu Plánování sociálních služeb 

v Jihočeském kraji II. (včetně zdrojů poskytnutých ze strany zadavatele): 

 

Dokumenty související s projektem 

 Zprávy o realizaci projektu včetně příloh 

 Žádost o podporu včetně příloh 

 Logický model projektu 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2019 – 2021 

 Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 2018 – 2021 

 Informace k předcházejícímu projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji“  

 

Výstupy z šetření 

 Zápisy z rozhovorů s projektovým týmem a dalšími pracovníky krajského úřadu zapojenými do 

aktivit projektu 

 Zápisy z rozhovorů s účastníky projektu ze strany pracovníků obcí a pracovníků poskytovatelů 

sociálních služeb 

 2x Dotazníkové šetření na účastníky projektu (zaměřeno nejprve na proces, podruhé na 

celkové hodnocení Projektu) 

 Dotazníkové šetření na účastníky zapojené do realizace zakázky na tvorbu JASS 

 

Další zdroje dat a informací 

 Metodika pro sebeevaluaci nesoutěžních projektů OP Zaměstnanost 2014 – 2020 

 Výzva k předložení žádosti o podporu 03_15_007 

 Obecná část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OP Zaměstnanost 2014 – 2020 

 Registr smluv 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje na období 2014 – 2016 

 Akční plány Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje pro roky 2017 

a 2018 

 Vyhlášení Výzvy dotačního řízení MPSV pro kraje a hlavní město Prahu pro rok 2019 v oblasti 

poskytování sociálních služeb 
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Metodiky a odborné publikace v oblasti evaluací 

 The Road to Results - Designing and Conducting Effective Development Evaluations; Morra-

Imas, Linda & Rist, Ray C., World Bank, 2008  

 W.K. Kellogg Foundation 2006, Logic Model Development Guide. 

 Better Evaluation, Program Logic Model (www.betterwevaluation.com) 

 White, H. (2009) Theory Based Impact Evaluation: Principles and Practice. International 

Initiative for Impact Evaluation (3ie), Working Paper 3 

 Chen, H. T. (2015): Practical Program Evaluation Theory-Driven Evaluation and the Integrated 

Evaluation Perspective, 

 Practical Program Evaluation; Theory-Driven Evaluation and the Integrated Evaluation 

Perspective - Second Edition, Huey-tsyh Chen, Sage, 2015  

 Addressing Attribution of Cause and Effect in Small Impact Evaluations, White H, Phillips D., 

International Initiative for Impact Evaluation, June 2012 

 EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development, European 

Commission, September 2013 

 Chen, H.T., & Rossi, P.H. (1980) ‘The multi-goal, theory-driven approach to evaluation: A model 

linking basic and applied social science’ in Social Forces, 59, 106-122. 

 Shahidur R. Khandker; Handbook on Impact Evaluation - Quantitative Methods and Practices; 

Světová Banka 2010 

 Impact Evaluation in Practice, Paul J. Gertler, Sebastian Martinez, Patrick Premand, Laura B. 

Rawlings, Christel M. J. Vermeersch, World Bank 2011 

 The Magenta Book, Guidance for Evaluation, HM Treasury, 2011 

 Addressing Attribution of Cause and Effect in Small Impact Evaluations, White H, Phillips D., 

International Initiative for Impact Evaluation, June 2012 

 Česká evaluační společnost: Etický kodex evaluátora a Formální standardy provádění evaluací 

  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2699/526780PUB0Road101Official0Use0Only1.pdf?sequence=1
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/2699/526780PUB0Road101Official0Use0Only1.pdf?sequence=1
http://www.betterwevaluation.com/
file://///sussie/common/12_Klienti%20N4%20-%20evaluace/MPSV_Vypracování%20metodiky%20pro%20evaluaci%20dopadů%20individuálních%20projektů/04_VÝSTUPY/Draft7/•%09http:/ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf
file://///sussie/common/12_Klienti%20N4%20-%20evaluace/MPSV_Vypracování%20metodiky%20pro%20evaluaci%20dopadů%20individuálních%20projektů/04_VÝSTUPY/Draft7/•%09http:/ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/evaluation_sourcebook.pdf
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7 Přílohy 

Součástí zprávy budou tyto přílohy: 

 úvodní teorie změny Projektu 

 scénář rozhovorů s pracovníky kraje – vstupní i závěrečný 

 scénář rozhovorů s účastníky projektu 

 scénář dotazníkového šetření na účastníky projektu – první i druhý 

 souhrn otevřených odpovědí z dotazníkového šetření č. 2 týkající se celkového hodnocení 

jednotlivých aktivit i celého Projektu  
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Příloha 1: Úvodní teorie změny Projektu 
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Příloha 2: Scénář rozhovoru s pracovníky KÚ JčK: 

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II. 

A. Zařazení projektu do širší problematiky sociálních služeb v kraji  

1. Jaký je celkový význam projektu pro oblast sociálních služeb v Jihočeském kraji?  

2. Do jaké míry tento projekt přispívá k lepší spolupráci jednotlivých aktérů 

sociálních služeb na území kraje?  

 

B. Průběh realizace projektu 

1. Jaké činnosti v rámci realizace projektu vykonáváte? 

2. Jakým způsobem probíhala příprava realizace projektu? 

3. Jedná se již o druhý obdobný projekt v pořadí – Existují nějaké rozdíly ve způsobu 

realizace oproti předešlému projektu?  

4. Objevily se během realizace překážky/bariéry, které významně komplikovaly 

průběh projektu? Např. změna vnějších okolností, problém ve spolupráci, 

personální zajištění projektu. 

 

KA1. Proces plánování sociálních služeb 

(aktivity související s tvorbou Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v kraji) 

1. Jakým způsobem probíhá proces nastavování střednědobého plánu RSS v kraji?  

2. Jsou podle Vašeho názoru v rámci pracovních skupin zastoupeni všichni 

relevantní aktéři plánování? Z hlediska typů sociálních služeb, z územního hlediska.  

3. Jakým způsobem jsou/budou výstupy využívány v procesu plánování sociálních 

služeb v kraji? 

 

KA2. Podpora komplexního přístupu v integraci osob se ZP 

(aktivity související s tvorbou Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se ZP) 

1. Jakým způsobem probíhala příprava Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro 

osoby se zdravotním postižením? 

2. Byli dle Vašeho názoru v pracovním týmu zastoupeni všichni relevantní aktéři 

z oblasti integrace osob se ZP? Byly v procesu realizace zohledněny všechny 

oblasti, které mají dopad na integraci osob se ZP? 

3. Máte informace o tom, jakým způsobem je KPVP v současné době využíván? 
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KA3. Spolupráce obcí a kraje v oblasti plánování sociálních služeb 

(aktivity týkající se spolupráce mezi zástupci obcí a zástupců kraje včetně konání informačních 

seminářů/workshopů v rámci projektu) 

1. Jakým způsobem lze vyhodnotit míru spolupráce mezi obcemi a krajem v oblasti 

plánování sociálních služeb? Liší se kvalita spolupráce např. územně? 

2. Přinesl projekt v této oblasti nový rozměr spolupráce nebo navázal na již 

zavedené postupy? 

3. Jak hodnotíte dosavadní podobu již proběhnuvších setkání se zástupci obcí?  

4. Jaký je v obcích zájem o informační semináře/workshopy? Co zástupce obcí 

v tomto ohledu nejvíce zajímá? 

 

 

KA4. Podpora procesu plánování na místní úrovni 

(aktivity související s komunitním plánováním, jeho rozvojem a synchronizací s plánováním na úrovni 

kraje) 

1. Jakým způsobem lze vyhodnotit míru spolupráce mezi obcemi a krajem v oblasti 

plánování sociálních služeb? Liší se kvalita spolupráce např. územně? 

2. Jakým způsobem se obce stavějí ke komunitnímu plánování soc. služeb? Lze 

sledovat rozdílné přístupy mezi obcemi? 

3. Přispívá projekt k návaznosti a synchronizaci postupu plánování? Jsou poznatky 

získané na místní úrovni dostatečně převáděny na úroveň krajskou? 

 

KA5. Metodická podpora a právní poradenství k řízení a financování sítě služeb 

(role metodiků v procesu plánování, spektrum řešených záležitostí, právní poradenství k řízení sítě 

služeb) 

1. Jaká je role metodiků v procesu plánování sociálních služeb na úrovni kraje? 

2. Jakým způsobem je metodická podpora využívána (např. ze strany obcí)? 

3. Jaké je očekávání od právního poradenství k řízení a financování sítě služeb? Na 

jaké aktivity se má poradenství zaměřit? 

 

 

KA6. Jihočeská aplikace sociálních služeb 

(aktivity související s tvorbou aplikace) 

1. Jakým způsobem postupuje tvorba aplikace sociálních služeb? 

2. Jací aktéři se podíleli na tvorbě požadavků, které by aplikace měla plnit? Jakým 

způsobem? 
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3. Co vše lze od aplikace očekávat? Zjednoduší proces plánování sociálních služeb? 

V čem? 

 

C. Shrnutí dosavadních dopadů projektu 

1. Pozorujete již v této chvíli nějaké dopady, které realizace projektu přináší? 

2. Jedná se o dopady očekávané, či nikoliv?  
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Příloha 3: Scénář závěrečného rozhovoru 

s pracovníky KÚ JčK: Plánování sociálních 

služeb v Jihočeském kraji II. 

Realizace projektu od června 2018 

1. Jaké aktivity probíhaly v projektu od června 2018, tj. od doby, ke které se 

vztahovala již vydaná Průběžná evaluační zpráva? 

2. Které aktivity již byly zcela ukončeny? Kterým se naopak věnovala zvýšená 

pozornost? 

3. Objevily se během tohoto období nějaké vnější okolnosti, které ovlivnily průběh 

projektu? Např. ve vztahu k nastavenému harmonogramu evaluace? 

4. Jak se proměnilo personální obsazení projektového týmu, případně obsazení 

krajského úřadu ve vztahu k projektu? 

 

KA1. Proces plánování sociálních služeb 

(aktivity související s tvorbou Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v kraji) 

1. Proběhl proces schválení Střednědobého plánu Radou a Zastupitelstvem kraje 

bez problémů? Proběhla žádost kraje o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu 

bez problémů?  

2. V rámci klíčové aktivity má být též vydán průvodce sociálními službami 

v Jihočeském kraji. Došlo již k jeho vydání? 

3. Co považujete za dobrou praxi v této klíčové aktivitě? Co se naopak podle Vašeho 

názoru mohlo udělat lépe? Realizovali byste aktivitu v obdobné podobě znovu? 

 

KA2. Podpora komplexního přístupu v integraci osob se ZP 

(aktivity související s tvorbou Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se ZP) 

1. Máte informace o tom, jakým způsobem je KPVP v současné době využíván? 

2. Jakým způsobem probíhá vyhodnocení plnění plánu? Jak k vyhodnocení 

přistoupila pracovní skupina pro záležitosti osob se ZP?  

3. Je již k dispozici hodnotící zpráva ke KPVP? K jakým závěrům se dosud došlo? 

4. Co považujete za dobrou praxi v této klíčové aktivitě? Co se naopak podle Vašeho 

názoru mohlo udělat lépe? Realizovali byste aktivitu v obdobné podobě znovu? 
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KA3. Spolupráce obcí a kraje v oblasti plánování sociálních služeb 

(aktivity týkající se spolupráce mezi zástupci obcí a zástupců kraje včetně konání informačních 

seminářů/workshopů v rámci projektu) 

1. Jakým způsobem proběhlo druhé kolo setkání se zástupci ORP? Co bylo hlavním 

tématem těchto setkání? 

2. Došlo na základě setkání k realizaci nějakých konkrétních kroků? 

3. Vnímáte vliv komunálních voleb? Nastala v některých případech změna 

k horšímu/k lepšímu dle Vašeho názoru? 

4. Předpokládáte tuto aktivitu realizovat i v následujících letech?  

5. Co považujete za dobrou praxi v této klíčové aktivitě? Co se naopak podle Vašeho 

názoru mohlo udělat lépe? Realizovali byste aktivitu v obdobné podobě znovu? 

 

KA4. Podpora procesu plánování na místní úrovni 

(aktivity související s komunitním plánováním, jeho rozvojem a synchronizací s plánováním na úrovni 

kraje) 

1. Jakým způsobem proběhla realizace jednotlivých zakázek na komunitní plánování 

v obcích? Jak se realizace mezi sebou lišily? Znáte rozdíly ve kvalitě provedení 

jednotlivých zakázek?  

2. Máte k dispozici výstupy komunitního plánování? Jakým způsobem plánujete 

s těmito výstupy pracovat v rámci plánování sociálních služeb? 

3. Co považujete za dobrou praxi v této klíčové aktivitě? Co se naopak podle Vašeho 

názoru mohlo udělat lépe? Realizovali byste aktivitu v obdobné podobě znovu? 

 

KA5. Metodická podpora a právní poradenství k řízení a financování sítě služeb 

(role metodiků v procesu plánování, spektrum řešených záležitostí, právní poradenství k řízení sítě 

služeb) 

1. Jaká byla z Vašeho pohledu role metodiků v procesu plánování sociálních služeb na 

úrovni kraje? Jakým způsobem byla metodická podpora využívána (např. ze strany 

obcí)? 

2. Zvažujete na uvedenou aktivitu nějakým způsobem navázat? 

3. Co považujete za dobrou praxi v této klíčové aktivitě? Co se naopak podle Vašeho 

názoru mohlo udělat lépe? Realizovali byste aktivitu v obdobné podobě znovu? 

 

KA6. Jihočeská aplikace sociálních služeb 

(aktivity související s tvorbou aplikace) 

1. Jakým způsobem postupovala v roce 2018 tvorba aplikace sociálních služeb? 



  
 

75 
 

2. Z poloviny roku 2018 máme informaci o tom, že bylo nutné v řadě případů vracet 

předávané výstupy k dopracování. Změnila se tato skutečnost ve druhé polovině 

roku? Jak jste situaci řešili? 

3. Na jaké konkrétní problémy tvorba aplikace narážela? 

4. Byly nakonec naplněny všechny představy o podobě aplikace? Pokud ne, co se 

změnilo? 

5. Co považujete za dobrou praxi v této klíčové aktivitě? Co se naopak podle Vašeho 

názoru mohlo udělat lépe? Realizovali byste aktivitu v obdobné podobě znovu? 

6. Poskytuje podle Vás aplikace dostatečně aktuální a detailní informace pro potřeby 

veřejnosti či pro potřeby obcí? 

 

C. Shrnutí dosavadních dopadů projektu 

1. Vnímáte v současné době zvýšenou intenzitu komunikace mezi Jihočeským krajem a 

obcemi? Např. ve srovnání s obdobím před realizací projektu. 

2. Došlo podle Vás k zajištění návaznosti v procesech plánování sociálních služeb v kraji? 

Jsou dokumenty vzniklé na jednotlivých úrovních (obec, kraj) vzájemně provázány? A to 

nejen formálně, ale i funkčně? 

3. Jakou roli v současné době očekáváte od systému JASS? Je již v tuto chvíli jednotlivými 

aktéry využíván? Probíhá v jeho rámci výměna informací mezi službami a krajem (příp. 

mezi dalšími aktéry)? 

4. Jakým způsobem zajišťujete provázanost mezi jednotlivými webovými stránkami JčK 

zaměřeného na sociální služby (krajské stránky, sociální portál, elektronický katalog)? 

5. Budete některé praktiky, které jste v rámci projektu využili (nově či opakovaně), užívat i 

po skončení projektu? 

 

  



  
 

76 
 

Příloha 4: Scénář s účastníky aktivit: Plánování 

sociálních služeb v Jihočeském kraji II 

1. Jako zástupce služby/zaměstnanec úřadu jste měl/a možnost zúčastnit se 

v průběhu posledních dvou let projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském 

kraji II.“, prostřednictvím kterého Jihočeský kraj plánuje podobu sítě sociálních 

služeb do dalších let. 

V tomto projektu jste byl/a zapojen/a do těchto aktivit:  

o účastník pracovní skupiny pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
o zapojen do přípravy Krajského plánu pro vyrovnávání příležitostí pro OZP 
o účastník kulatých stolů mezi zástupci kraje a zástupci ORP 
o podílel se na přípravě a realizaci zakázky na tvorbu komunitního plánu pro sociální 

služby 
o pozice metodika plánování sociálních služeb 

Účastník pracovní skupiny pro SPRSS: 

 
2. Do jaké pracovní skupiny pro tvorbu Střednědobého plánu jste byl/a zapojen/a: 

 

3. Jakým způsobem jste byli osloveni ze strany kraje k účasti na pracovní skupině? Zapojil/a jste 

se z vlastní iniciativy nebo na něčí žádost?   

 

4. Jakým způsobem probíhala tato setkání?  

 

5. Jakou roli hrál ve skupině manažer setkání? Jakou roli metodik plánování? 

 

6. Jak hodnotíte složení pracovní skupiny? Z jakých zástupců se skládala? Chyběl tam podle Vás 

nějaký důležitý subjekt?  

 

7. Které záležitosti řešené v pracovní skupině jste považoval/a za nejdůležitější? 

 

8. Jak hodnotíte výsledný Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihočeském kraji na roky 

2019 – 2021? Viděl jste jeho finální podobu? V čem se liší od předchozích plánů? 

 

9. Máte zkušenosti s podobnými pracovními skupinami i z minulých let? Resp. z jiných projektů? 

Pokud ano, jaké rozdíly vidíte? 

 

10. Byl jste v rámci pracovní skupiny finančně odměňován? Pokud ano, považujete tuto odměnu 

za adekvátní? Pokud ne, myslíte, že by Vaše zapojení vypadalo jinak, pokud by byla i finanční 

odměna? 

 

Zapojen do přípravy Krajského plánu pro vyrovnávání příležitostí pro OZP: 

11. Jakým způsobem jste byl zapojen do přípravy KPVP na roky 2018 – 2021? 
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12. Jak vzniklý KPVP hodnotíte? 

 
13. Máte zkušenosti s tím, jak byly realizovány aktivity v předchozím KPVP? Bude se toto nějakým 

způsobem lišit od aktuálního plánu? 

 

Účastník kulatých stolů mezi zástupci kraje a zástupci ORP: 

14. Kolika takových setkání jste se již zúčastnil/a? Kdo se setkání účastní? 
 

15. Jak taková setkání hodnotíte? Jedná se o důležitou aktivitu, která spolupráci mezi krajem a 
obcemi zkvalitňuje? 
 

16. Proměnil se charakter těchto setkání v posledních letech? 
 

17. Je podle Vás intenzita těchto setkání (1x ročně) dostačující? Pokud by mělo v dalších letech 
dojít k ukončení těchto setkání, jaký by to podle Vás mělo vliv na kvalitu spolupráce mezi obcí 
a krajem? 
  

 

Podílel se na přípravě a realizaci zakázky na tvorbu komunitního plánu pro sociální služby: 

18. Jakou jste měl/a roli při přípravě a realizaci zakázky na tvorbu komunitního plánu pro sociální 
služby? 

19. V rámci této aktivity Jihočeský kraj vyhlásil výběrové řízení na tvorbu komunitního plánu či na 
aktivity související s plánováním sociálních služeb ve všech 17 obvodech obcí s rozšířenou 
působností.  Proběhlo ve Vašem případě výběrové řízení bez problému? 

 

20. Vedle prostředků směřující na komunitní plánování ze strany tohoto projektu („Plánování 
sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“) obce dostaly příležitost využít též prostředky přímo z 
Operačního programu Zaměstnanost („Podpora procesů komunitního plánování v obcích“).  
Získala Vaše ORP prostředky na komunitní plánování sociálních služeb z obou stran? (všechny 
s výjimkou Českých Budějovic) 
 

21. Jak jste vypořádali se se skutečností, že jsou zde dvě velmi podobné nabídky podpory 
komunitního plánovány? 

 

Celkově ke spolupráci:  

22. Jak hodnotíte v současné době kvalitu spolupráce mezi Vaší službou/Vaší obcí a Jihočeským 

krajem?  

 

23. Na čem všem s Jihočeským krajem (kromě podpory přes IP) aktuálně spolupracujete? 

 

24. Došlo k poslední době ke změně kvality spolupráce mezi Vámi a krajem? Pokud ano, co na to 
má podle Vás největší vliv (personální složení, typy aktivit…)? 
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25. V jaké míře reflektuje podle Vašeho názoru kraj výsledky komunitního plánování na místní 
úrovni? Přenáší je v dostatečné míře na úroveň celokrajského plánování? 
 

26. Víte o aktuálně vznikající Jihočeské aplikaci sociálních služeb, která umožní provádět plánování 
služeb a jejich monitoring sociálních služeb v rámci jedné platformy? Jaké informace o ní 
znáte? 
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Příloha 5: Scénář dotazníkového šetření č. 1 pro 

účastníky aktivit projektu „Plánování sociálních 

služeb v Jihočeském kraji II.“ 

Uvedený dotazník má tyto kapitoly: 

- Rozdělení respondentů 

- Příprava Střednědobého plánu rozvoje služeb v Jihočeském kraji 

- Podpora komplexního přístupu v integraci osob se zdravotním postižením do běžného života 

- Spolupráce obcí a kraje v oblasti plánování a vytváření sítě sociálních služeb 

- Podpora procesu plánování sociálních služeb na místní úrovni 

- Metodická podpora k řízení a financování sítě sociálních služeb 

- Doplňující dotazy 

 

Rozdělení respondentů  

I. Jaký typ účastníka reprezentujete? 

a) zástupce místní samosprávy 

b) zástupce poskytovatele služeb 

c) zástupce krajského úřadu 

d) jiný, uveďte:  

 

II. Aktivity projektu „Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“ lze rozdělit do několika níže 

uvedených skupin. Prosím uveďte, do kterých aktivit jste se zapojil/a, ať už jako účastník či 

spolutvůrce. Je možné zaškrtnout i více možností. 

a) Příprava Střednědobého plánu rozvoje služeb v Jihočeském kraji (součástí aktivity je tvorba 

Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na roky 2019 – 2021; ten vznikal na základě výstupů, 

které tvořilo celkem 5 pravidelně se scházejících pracovních skupin zaměřených na jednotlivé cílové 

skupiny) 

b) Podpora komplexního přístupu v integraci osob se zdravotním postižením do běžného života (v 

rámci aktivity sestavený pracovní tým ve spolupráci s odbory kraje vytvářel nový Krajský plán 

vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na roky 2018 – 2021) 

c) Spolupráce obcí a kraje v oblasti plánování a vytváření sítě sociálních služeb (v rámci aktivity jsou 

realizována setkání mezi zástupci krajského úřadu a zástupci místní samosprávy v jednotlivých obcích 

s rozšířenou působností) 



  
 

80 
 

d) Podpora procesu plánování sociálních služeb na místní úrovni (aktivita zahrnuje přípravu a realizaci 

veřejných zakázek, jejichž prostřednictvím je podporováno komunitní plánování na místní úrovni) 

e) Metodická podpora k řízení a financování sítě sociálních služeb (v rámci aktivity jsou podporováni 

metodici pro plánování sociálních služeb, kteří mimo jiné poskytují metodickou podporu pro plánování 

služeb zástupcům místní samosprávy) 

 

Příprava Střednědobého plánu rozvoje služeb v Jihočeském kraji  

1. Jak hodnotíte nově vzniklý/navržený Střednědobý plán pro rozvoj sociálních služeb v kraji pro roky 

2019 – 2021? 

a) Jako kvalitnější než předchozí Střednědobý plán 

b) Jako stejně kvalitní jako předchozí Střednědobý plán  

c) Jako méně kvalitní než předchozí Střednědobý plán 

d) nemohu posoudit 

2. Z jakého důvodu má dle Vašeho názoru nový Střednědobý plán odlišnou kvalitu než plán 

předchozí? V čem se liší? (pro odpovědi a) c)  

……….. 

 

3. Do jaké míry navazuje nový Střednědobý plán na výstupy komunitního plánování v jednotlivých 

správních obvodech obcí s rozšířenou působností? 

a) tvorba Střednědobého plánu na tyto výstupy nenavazovala 

b) výstupy komunitního plánování byly v rámci tvorby Střednědobého plánu reflektovány, ale 

v nedostatečné míře 

c) výstupy komunitního plánování byly v rámci tvorby Střednědobého plánu reflektovány v dostatečné 

míře 

4.  Klíčové výstupy pro proces tvorby Střednědobého plánu byly vytvářeny v rámci pravidelných 

setkávání pracovních skupin. Vyberte prosím pracovní skupiny, jejichž setkávání jste se účastnil/a: 

- Pracovní skupina pro osoby se zdravotním postižením 

- Pracovní skupina pro osoby v nepříznivé životní situaci 

- Pracovní skupina pro osoby závislé či závislostí ohrožené 

- Pracovní skupina pro seniory 

- Pracovní skupina pro rodiny s dětmi 

- Nechci uvést 
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5. Byli mezi účastníky pracovní skupiny, do níž jste byl/a zapojen/a, v dostatečné míře zastoupeni 

všichni aktéři mající k dané cílové skupině co říci? 

a) všichni důležití aktéři byli dle mého názoru do pracovní skupiny zapojeni 

b) někteří důležití aktéři dle mého názoru v pracovní skupině chyběli  

6. Uveďte, kteří aktéři podle Vás v pracovní skupině chyběli a chybět neměli: 

……. 

7. Jak hodnotíte jednotlivé aspekty setkávání v rámci pracovní skupiny? 

zcela dostatečná / relativně dostatečná / spíše nedostatečná / naprosto nedostatečná 

a) náplň jednotlivých setkání 

b) aktivita všech účastníků skupiny 

c) kvalita organizace setkání 

d) četnost setkávání skupiny 

8. Jak hodnotíte způsob, jakým se pracovní skupina vypořádala s Vašimi podněty směrem ke tvorbě 

Střednědobého plánu? 

a) mé podněty byly dostatečně reflektovány, případně bylo dostatečně zdůvodněno, proč reflektovány 

nejsou  

b) pouze některé mé podněty byly dostatečně reflektovány 

c) dle mého názoru nebyla dostatečně reflektována většina mých podnětů směrem k tvorbě plánu, 

resp. nedošlo ze strany skupiny k dostatečnému zdůvodnění, proč tyto podněty reflektovány nejsou 

d) žádné podněty jsem nepodával, nemohu tedy vyhodnotit 

9. Zde je možnost přidat k Vámi zvoleným odpovědím doplňující komentář: 

…………. 

 

Podpora komplexního přístupu v integraci osob se zdravotním postižením do běžného života 

1. Jak hodnotíte nově vzniklý Krajský plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním 

postižením pro roky 2018 – 2021? 

a) Jako kvalitnější než předchozí Krajský plán vyrovnávání příležitostí 

b) Jako stejně kvalitní jako předchozí Krajský plán vyrovnávání příležitostí 

c) Jako méně kvalitní než předchozí Krajský plán vyrovnávání příležitostí 

d) nemohu posoudit 

2. Z jakého důvodu má dle Vašeho názoru nový Krajský plán vyrovnávání příležitostí odlišnou kvalitu 

než plán předchozí? V čem se liší? (pro odpovědi a) c) 

……….. 
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3. Klíčové výstupy pro proces tvorby Krajského plánu vyrovnávání příležitostí byly vytvářeny v rámci 

fungování pracovního týmu. Byli mezi účastníky pracovního týmu v dostatečné míře zastoupeni 

všichni aktéři mající k problematice osob se zdravotním postižením co říci? 

a) všichni důležití aktéři byli dle mého názoru do pracovní skupiny zapojeni 

b) někteří důležití aktéři dle mého názoru v pracovní skupině chyběli  

4. Uveďte, kteří aktéři podle Vás v pracovním týmu chyběli a chybět neměli: (pro odpověď b) 

……. 

5. Jak hodnotíte jednotlivé aspekty setkávání v rámci pracovního týmu? 

zcela dostatečná / relativně dostatečná / spíše nedostatečná / naprosto nedostatečná 

a) náplň jednotlivých setkání 

b) aktivita všech účastníků skupiny 

c) kvalita organizace setkání 

d) množství a délka setkání vzhledem k řešeným záležitostem 

6. Jak hodnotíte způsob, jakým se pracovní skupina vypořádala s Vašimi podněty směrem ke tvorbě 

Krajského plánu vyrovnávání příležitostí? 

a) mé podněty byly dostatečně reflektovány, případně bylo dostatečně zdůvodněno, proč reflektovány 

nejsou  

b) pouze některé mé podněty byly dostatečně reflektovány 

c) dle mého názoru nebyla dostatečně reflektována většina mých podnětů směrem k tvorbě plánu, 

resp. nedošlo ze strany skupiny k dostatečnému zdůvodnění, proč tyto podněty reflektovány nejsou 

d) žádný podnět jsem nepodával, nemohu tedy vyhodnotit 

7. Podařilo se podle Vašeho názoru dostatečně zapojit jednotlivé odbory krajského úřadu do tvorby 

Krajského plánu vyrovnávání příležitostí? 

a) zapojení jednotlivých odborů bylo dle mého názoru dostatečné 

b) ne všechny odbory se do přípravy plánu zapojili v odpovídající míře  

8. Z jakého důvodu nebyly dle Vašeho názoru všechny odbory zapojeny v dostatečné míře? Prosím 

uveďte: (pro odpověď b) 

…….. 

9. Jaké aspekty by dle Vašeho názoru mohly nejpravděpodobněji zabránit úspěšné realizaci 

jednotlivých opatření, která plán uvádí? Můžete zaškrtnout více možností: 

a) nedodržení stanoveného termínu 

b) nedostatečné množství prostředků pro dané opatření 

c) přístup zodpovědného odboru k danému opatření 

d) vnější okolnosti (změna legislativy, ekonomická situace) 
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e) jiné (uveďte níže): 

10. Zde je možnost přidat k Vámi zvoleným odpovědím doplňující komentář: 

…………. 

 

Spolupráce obcí a kraje v oblasti plánování a vytváření sítě sociálních služeb 

1. V průběhu minulého roku došlo k realizaci setkání mezi zástupci krajského úřadu a zástupci místní 

samosprávy ve všech obcích s rozšířenou působností. Tématem setkání bylo mimo jiné též plánování 

sociálních služeb s vazbou na daný region. Přineslo podle Vás dané setkání nový rozměr spolupráce 

nebo navázalo na již zavedené postupy komunikace mezi obcemi a krajem? 

a) Setkání podle mého názoru přineslo nový rozměr spolupráce v plánování sociálních služeb mezi 

obcemi a krajem 

b) Setkání podle mého názoru spíše navázalo na již delší dobu využívané postupy spolupráce 

v plánování sociálních služeb mezi obcemi a krajem 

2. Z jakého důvodu jste zvolil/a výše uvedenou odpověď? 

………………. 

3. Bylo podle Vašeho názoru setkání přínosné? 

a) rozhodně ano 

b) spíše ano 

c) spíše ne 

d) rozhodně ne 

4. Jak dobře je podle Vás nastaven proces komunitního plánování sociálních služeb na území 

správního obvodu obce s rozšířenou působností? 

a) Komunitní plánování sociálních služeb na úrovni ORP je dlouhodobě nastaveno kvalitně  

b) Komunitní plánování sociálních služeb na úrovni ORP se výrazně zlepšilo především v posledních 

letech také zásluhou aktivit kraje 

c) Komunitní plánování sociálních služeb na úrovni ORP se výrazně zlepšilo především v posledních 

letech, nikoliv však zásluhou aktivit kraje 

d) Komunitní plánování sociálních služeb na úrovni ORP není kvalitně nastaveno 

5. Jak hodnotíte intenzitu spolupráce v plánování sociálních služeb mezi obcemi s rozšířenou 

působností a krajem? 

a) Intenzita spolupráce zcela neodpovídá potřebě – spolupráci je nutné zintenzivnit 

b) Intenzita spolupráce je odpovídající – spolupráci je dobré zachovat v současné míře 

6. Došlo podle Vašeho názoru v poslední době (od roku 2016) ke zlepšení kvality spolupráce 

v plánování sociálních služeb mezi obcemi s rozšířenou působností a krajem? 



  
 

84 
 

- Nikoliv, kvalita spolupráce je dlouhodobě vysoká 

- Nikoliv, kvalita spolupráce je nadále nízká 

- Nikoliv, v poslední době došlo ke zhoršení kvality spolupráce mezi obcemi a krajem v otázce plánování 

sociálních služeb 

- Ano, v poslední době došlo ke zlepšení kvality spolupráce mezi obcemi a krajem v otázce plánování 

sociálních služeb 

7. Rozveďte prosím Vaše odpovědi uvedené v předchozích otázkách  

…………. 

8. V jaké míře reflektuje podle Vašeho názoru kraj potřeby, které se v oblasti sociálních služeb 

v současné době na území správního obvodu ORP vyskytují? 

a) podle mého názoru kraj potřeby ORP reflektuje dostatečně a činí v rámci plánování sociálních služeb 

dostatečné kroky pro jejich naplnění 

b) kraj podle mého názoru potřeby ORP reflektuje jen částečně a v rámci plánování sociálních služeb 

nečiní zcela dostatečné kroky pro jejich naplnění 

c) kraj podle mého názoru potřeby ORP nereflektuje a nečiní proto v rámci plánování kroky pro jejich 

naplnění 

9. Doplňte prosím komentář k Vaši odpovědi uvedené v předchozí otázce:  

…………. 

10. Máte-li zájem o to, aby Vaše zkušenosti a podněty se spoluprací byly přímo uvedeny ke konkrétní 

obci s rozšířenou působností, uveďte ji prosím zde: 

……….. 

 

Podpora procesu plánování sociálních služeb na místní úrovni 

1. V rámci této aktivity Jihočeský kraj vyhlásil výběrové řízení na tvorbu komunitního plánu či na 

aktivity související s plánováním sociálních služeb ve všech 17 obvodech obcí s rozšířenou 

působností.  Proběhlo ve Vašem případě výběrové řízení bez problému? 

a) Celý proces výběrového řízení proběhl bez problému 

b) Proces výběrového řízení proběhl pouze s drobnými překážkami 

c) Proces výběrového řízení se potýkal s poměrně zásadními překážkami 

d) Proces výběrového řízení nebyl zdárně dokončen 

2. S jakými překážkami se proces výběrového řízení ve Vašem případě potýkal? (pro odpovědi b) c) 

d) 

………………. 

3. Je podle Vašeho názoru komunitní plánování sociálních služeb potřebný nástroj pro území  

o velikosti obvodu ORP? 
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a) Komunitní plánování sociálních služeb je jednoznačně potřebné i pro území velikosti obvodu ORP 

b) Komunitní plánování sociálních služeb by bylo vhodnější plánovat na jiném měřítku než je obvod 

ORP 

4. Na jakém územním měřítku by v takovém případě komunitní plánování sociálních služeb mělo 

probíhat? 

……… 

5. V jaké míře reflektuje podle Vašeho názoru kraj výsledky komunitního plánování na místní úrovni? 

Přenáší je v dostatečné míře na úroveň celokrajského plánování? 

a) reflektuje je ve zcela dostatečné míře 

b) reflektuje je pouze částečně 

c) kraj výsledky komunitního plánování v našem obvodu příliš nereflektuje 

d) kraj výsledky komunitního plánování v našem obvodu prakticky nijak nereflektuje 

6. Vedle prostředků směřující na komunitní plánování ze strany tohoto projektu („Plánování 

sociálních služeb v Jihočeském kraji II.“) obce dostaly příležitost využít též prostředky přímo 

z Operačního programu Zaměstnanost („Podpora procesů komunitního plánování v obcích“).  

Získala Vaše ORP prostředky na komunitní plánování sociálních služeb z obou stran? 

a) na komunitní plánování jsme získali prostředky z obou projektů 

b) prostředky jsme získali pouze z krajského projektu („Plánování“) 

c) prostředky jsme získali pouze přímo z Operačního programu Zaměstnanost 

d) nezískali jsme prostředky ani z jedné z uvedených možností  

7. Ve Vašem případě tak došlo k situaci, že v rámci ORP byly schváleny dva různé projekty na proces 

komunitního plánování sociálních služeb. K jakému z uvedených hodnocení uvedené situace se spíše 

kloníte? (pro odpovědi a) na předchozí otázku) 

- situaci lze spíše hodnotit spíše jako příznivou z toho důvodu, že umožnila získat dostatečné množství 

prostředků na širokou škálu aktivit týkajících se komunitního plánování sociálních služeb 

- situaci lze hodnotit jako spíše komplikovanou, neboť bylo problematické jasně vymezit, čemu se mají 

jednotlivé projekty v rámci komunitního plánování věnovat 

- jiné (uveďte níže) 

8. Rozveďte prosím Vaše odpovědi uvedené v předchozích otázkách  

…………. 

9. Máte-li zájem o to, aby Vaše zkušenosti se spoluprací a Vaše podněty byly uvedeny přímo ke 

konkrétní obci s rozšířenou působností, uveďte ji prosím zde: 

……….. 
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Metodická podpora k řízení a financování sítě sociálních služeb  

1. V jaké roli ve vztahu k metodické podpoře se v rámci tohoto projektu vyskytujete? 

a) v roli samotného metodika plánování sociálních služeb (1) 

b) v roli spolupracujícího s metodikem plánování sociálních služeb (2) 

c) v roli „zákazníka“ – vyžadujícího podporu metodiků plánování sociálních služeb (3) 

2. Podporuje Jihočeský kraj podle Vašeho názoru metodickou činnost při plánování sociálních služeb 

v dostatečné míře? (pro 1, 2) 

a) podporuje ji ve zcela dostatečné míře 

b) podporuje ji v dostačující míře 

c) podporuje ji ve spíše nedostatečné míře 

d) podporuje ji ve zcela nedostatečné míře 

3. Vnímáte v procesu plánování sociálních služeb na úrovni Jihočeského kraje určitý posun? (pro 1) 

a) Kvalita plánování sociálních služeb v kraji se z mého pohledu neustále zlepšuje 

b) Kvalita plánování sociálních služeb v kraji se z mého pohledu v poslední době spíše zhoršuje 

c) Kvalita plánování sociálních služeb v kraji je z mého pohledu dlouhodobě na vysoké úrovni 

d) Kvalita plánování sociálních služeb v kraji je z mého pohledu dlouhodobě na nízké úrovni 

4. Jak hodnotíte přístup pracovníku obcí a poskytovatelů k procesu plánování sociálních služeb na 

úrovni kraje? (pro 1) 

a) Pracovníci obcí a poskytovatelů jsou směrem k plánování sociálních služeb výrazně proaktivní – sami 

se hlásí o účast v procesu 

b) Pracovníci obcí a poskytovatelů se k plánování sociálních služeb staví spíše pozitivně – na výzvu se 

ochotně účastní procesů plánování 

c) Pracovníci obcí a poskytovatelů se k plánování sociálních služeb staví spíše negativně – procesů 

plánování se účastní, ale jsou do něj spíše tlačeni 

d) Pracovníci obcí a poskytovatelů se nechtějí účastnit procesů plánování – je problém sehnat 

pracovníky, kteří by se procesu plánování účastnili 

5. Liší se kvalita spolupráce s jednotlivými aktéry v procesu plánování sociálních služeb z územního 

hlediska? (pro 1) 

a) Kvalita spolupráce se v jednotlivých územích velmi výrazně liší 

b) Pouze na několika územích je kvalita spolupráce výrazněji odlišná než ve zbytku kraje   

c) Na celém území kraje je kvalita spolupráce podobně kvalitní 

6. Jak hodnotíte spolupráci s metodiky sociálních služeb v procesu plánování sociálních služeb? (pro 

2, 3) 

a) spolupráce je velmi kvalitní 
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b) spolupráce je dostatečně kvalitní 

c) spolupráce je nedostatečně kvalitní 

d) spolupráce je zcela nekvalitní 

7. Jak hodnotíte pomoc, kterou Vám metodici plánování sociálních služeb poskytli? (pro 3) 

a) metodici nám pomohli zcela vyřešit záležitost, se kterou jsme k nim přišli 

b) metodici nám pomohli danou záležitost vyřešit pouze částečně 

c) metodici nám s danou záležitosti nedokázali pomoci/nepomohli 

8. Rozveďte prosím Vaše odpovědi uvedené v předchozích otázkách: (pro 1, 2, 3) 

…………. 

 

Doplňující dotazy 

1. Jak celkově hodnotíte způsob, jakým v Jihočeském kraji probíhá plánování sociálních služeb? 

a) proces plánování probíhá na velmi kvalitní úrovni 

b) je řada věci, co se dá zlepšit, ale jinak proces plánování probíhá dostatečně kvalitně 

c) proces plánování v kraji neprobíhá v dostatečné kvalitě 

d) proces plánování probíhá v kraji velice nekvalitně 

e) nemohu z mého pohledu posoudit 

2. Jste z Vašeho pohledu dostatečně zapojen/a do všech důležitých procesů souvisejících 

s plánováním sociálních služeb na území kraje? 

a) jsem dostatečně zapojen/a do všech aktivit, ve kterých svoji účast považuji za důležitou 

b) jsem zapojen pouze do části aktivit, ve kterých svoji účast považuji za důležitou 

c) mám zájem o zapojení do aktivit, ale účast mi nebyla umožněna 

d) nepovažuji za důležitou svoji účast v aktivitách souvisejících s plánováním sociálních služeb 

3. Nyní máte možnost vyjádřit se v závěrečném komentáři k Vámi uvedeným odpovědím týkajícím 

se kvality plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji:  

……… 

4. Evaluace projektu bude probíhat až do ledna roku 2019; máte-li zájem o to poskytnout 

evaluátorům další podněty a připomínky k problematice plánování sociálních služeb na území 

Jihočeského kraje, uveďte prosím níže svoji emailovou adresu, na kterou Vás budeme moci 

kontaktovat: 

……………     
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Příloha 6: Scénář dotazníkového šetření č. 2 pro 

účastníky aktivit projektu „Plánování sociálních 

služeb v Jihočeském kraji II.“ 

1. Jaké aktivity projektu jsem zúčastnil/a? (je možné zaškrtnout i více odpovědí) 

výběr z jedné možnosti 

a. Podílel/a jsem se na vzniku Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

Jihočeského kraje na období 2019 – 2021 (např. v rámci pracovních skupin) 

b. Podílel/a jsem se na tvorbě Krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se 

zdravotním postižením 2018 – 2021 

c. Účastnil/a jsem se setkání zástupců kraje se starosty či místostarosty ORP  

d. Organizoval/a jsem či jsem se zapojil/a do komunitního plánování sociálních služeb 

v jedné či více obcích ORP 

e. Plnil/a jsem v rámci projektu roli metodika sociálních služeb  

f. Podílel/a jsem se na tvorbě Jihočeské aplikace sociálních služeb  

2. Jakou známkou tuto projektovou aktivitu hodnotíte? Do hodnocení můžete zapojit např. 

Váš pohled na organizaci aktivity, její smysluplnost a přínos k plánování sociálních služeb 

v kraji či odbornost účastníků… 

výběr z jedné možnosti – vyskočí tolik políček, kolik bylo zaškrtnuto výše 

1 – výborně 2 3 4 5 – nedostatečně 

 

3. Proč jste zvolil/a uvedenou známku? Předem děkujeme za komentář k problematice. 

velké textové pole 

 

4. Na základě své zkušenosti s aktivitami projektu, zapojil/a byste se do podobné aktivity 

i v budoucnu, pokud by byla organizovaná? 

a. Určitě ano 

b. Spíše ano 

c. Spíše ne 

d. Určitě ne 

Pokud odpověď c, d: 

Proč byste se nechtěl/a zapojit do podobné aktivity i v budoucnu? 
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5. Přispěla podle Vašeho názoru aktivita, které jste se účastnil/a, k některé z uvedených 

skutečností? 

Aktivity, kterých jsem se 
účastnil, k uvedené 
skutečnosti dle mého 
názoru: 

VÝRAZNĚ 
PŘISPĚLY 

ČÁSTEČNĚ 
PŘISPĚLY 

TÉMĚŘ 
NEPŘISPĚLY 

VŮBEC 
NEPŘISPĚLY 

a. Nabídka o sociálních 
službách v Jihočeském 
kraji je nyní přehlednější 
a snadněji dostupná. 

    

b. Došlo k zintenzivnění 
komunikace o plánování 
sociálních služeb mezi 
zástupci obcí a zástupci 
kraje 

    

c. V otázce plánování 
sociálních služeb došlo 
k synchronizaci postupů 
mezi obecní a krajskou 
úrovni. 

    

d. Nastavená opatření 
vedla ke zlepšení kvality 
života osob se 
zdravotním postižením. 

    

   

 

6. Máte nějaké konkrétní návrhy na změnu či zlepšení, které by bylo možné využít při realizaci 

projektů podobného zaměření v budoucnu? 

velké textové pole 

 

To je vše. Děkujeme Vám za čas věnovaný dotazníku a přejeme příjemný den.  
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Příloha 7: Scénář dotazníkového šetření č. 3 pro 

účastníky zapojené do zakázky na tvorbu 

informačního systému JASS 

Otázka 1: V jaké roli jste v rámci tvorby JASS vystupoval/a? 

 v roli pracovníka krajského úřadu 

 v roli člena realizačního týmu externího zpracovatele 

 nechci uvádět 

Otázka 2: Specifikujte prosím svoji roli v zakázce? 

Textové pole 

Otázka 3: Jakou známkou hodnotíte jednotlivé aspekty realizované zakázky? (na škále 1 – 5, kdy 1 = 

zcela vynikající, 5 = zcela nedostatečné + možnost „nemohu posoudit“) 

 Průběh výběrového řízení 

 Srozumitelnost zadání  

 Nastavení harmonogramu zakázky a jeho dodržování 

 Kvalita a intenzita komunikace mezi zadavatelem a zpracovatelem 

 Výsledná podoba výstupu 

 CELKOVÉ HODNOCENÍ ZAKÁZKY 

Otázka 4: Proč jste udělil/a uvedené známky? Předem děkujeme za vysvětlující komentář 

k jednotlivým aspektům zakázky. 

 Průběh výběrového řízení (Textové pole) 

 Srozumitelnost zadání (Textové pole) 

 Dodržování harmonogramu zakázky (Textové pole) 

 Kvalita a intenzita komunikace mezi zadavatelem a zpracovatelem (Textové pole) 

 Výsledná podoba výstupu (Textové pole) 

 CELKOVÉ HODNOCENÍ ZAKÁZKY (Textové pole) 

Otázka 4: Vyskytly se během realizace zakázky neočekávané překážky, které tvorbu JASS 

zkomplikovaly? Pokud ano, o co se jednalo? 

Textové pole 

Otázka 5: Pokud byste měl/a možnost se do realizace podobné zakázky zapojit znovu, navrhoval/a 

byste činit něco jinak? Pokud ano, jaké změny byste doporučil/a (např. v rámci přípravy zakázky, 

zadání, nastavení kapacit, termínů…)? 

Textové pole 

To je vše. Děkujeme Vám za čas věnovaný dotazníku a přejeme příjemný den.  
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Příloha 8: Souhrn otevřených odpovědí 

z dotazníkového šetření č. 2 týkající se celkového 

hodnocení jednotlivých aktivit i celého Projektu 

Komentáře spojené s hodnocením KA 1 ze strany účastníků 

Aktivita nebyla dobře metodicky podložena, metodiky se tvořili za "běhu", nebyly jasné kompetence. Toto byla velmi 
obtížná situace pro pracovní skupiny.  

Celkově byly procesy prospěšné a smysluplné. Hlavní problém vidím v nejasných kompetencích a zodpovědnosti na straně 
JčK. 

 Celkově hodnotím projekt resp. jeho realizaci a přínos velmi kladně. Oceňuji podporu plánování na místní úrovni vč. 
zapojování obcí, což je velmi důležité a pro zpracování kvalitního krajského plánu nezbytné. Samotný proces vzniku SPRSS 
a význam metodika hodnotím stupněm 2 neb se domnívám, že je stále prostor na zlepšování. 

Domnívám se, že na každém setkání PS by měl být účasten zástupce zadavatele. Nebylo tomu tak 

 Domnívám se, že proces vzniku SPRSS (i přesto, že byl organizován profesionálně), byl v mnoha ohledech zmatečný, některé 
fáze celého procesu nenavazovaly, změny byly implementovány ad hoc. Zejména konečná fáze vzniku SPRSS byla "divoká". 
Jednotlivé aktivity byly transparentní, profesionálně organizované. Manažerka skupiny fungovala pružně a efektivně. 

 jedná se o smysluplnou aktivitu, která umožňuje jak poskytovatelům, tak obcím, resp. kraji zpracovávat výhled do 
budoucnosti. Plánování je nesmírně důležitou součástí poskytování sociálních služeb – přínosem je jak samotný plán, tak i 
odborná a metodická diskuse nad jednotlivými službami, jejich potřebností, efektivitou, cenou a to z různých úhlů pohledu. 

Minimální předávání informací v rámci jednotlivých pracovních skupin. 

Moje účast na plánování je má první zkušenost. Díky tomu jsem měla možnost "prohlédnout" do problematiky sociálních 
služeb z "druhé strany", což je k nezaplacení. 

Někdy se probíraly na PS věci, které se ne přímo týkaly naší sociální služby. Časově se tím protahovaly PS a tím pádem jsme 
přicházeli někteří o již tak drahocenný čas. Pro příště by bylo dobré služby oddělit, případně některé věci řešit přes maily, 
telefony, aby to nezatěžovalo všechny kolem časově. 

nepodařilo se zcela realizovat naše návrhy, do plánování je třeba více kvalifikovaně zapojit jednotlivé obce, u naší služby, 
která je vice méně pro klienty z celé ČR je problémem zapojení obcí, ORP 

Organizace aktivity byla dělána vhodně a bylo důležité, že se sešli lidé, kteří problematiku znali. 

organizace byla dobrá, aktivita značnou měrou přispěla k nastavení sítě a plánování soc. služeb 

Organizaci celé aktivity hodnotím pozitivně, do plánování soc. služeb byla zapojena řada odborníků, kteří mají praktické 
zkušenosti s realizací soc. služeb.  

plán není pro nikoho závazný, nevyplývá z něj žádný benefit pro poskytovatele, na KÚ není žádná konkrétní osoba, která by 
byla za plán zodpovědná, plán nevede ke zkvalitňování sociálních služeb 

Plánování je nezbytné z důvodu přehlednosti, transparentnosti a hospodárnosti.  

Plánování sociálních služeb v kraji hodnotím pozitivně. Problematické je však financování sociálních služeb, s čímž souvisí 
zajištění optimální sítě sociálních služeb v kraji. I když je v rámci pracovní skupiny doporučováno rozšíření stávající sítě, 
většinou toto nelze z finančních důvodů zrealizovat. 

Podílel jsem se pouze na jedné z aktivit projektu, a tedy vcelku rozumím tomu, že některé organizační záležitosti nebyly 
zcela dotažené. Uvítal bych do budoucnosti větší míru soustředění na samotný SPRSS – stále jsem přesvědčen, že se jedná 
o jádro projektu. 

 Podle mně je nedostatečná komunikace mezi poskytovateli/zástupci obcí s KP na krajské úrovni. Tedy v krajských 
skupinách, přesto že se účastní mnozí poskytovatelé, nemají přehled o názorech poskytovatelů/zást. obcí. Např. v tvorbě 
kritérií, podle kterých se mají posuzovat jednotlivé služby a poskytovatelé – tak aby byla měřitelná – měli by se vyjádřit 
zejména samotní poskytovatelé, jak by "svoji" službu "změřili, vyjádřili, podle jakých kritérií by ji hodnotili" a pak z toho 
udělat nějaký výstup. Také si myslím, že nejsou úplně správně a hlavně "jednotně" vyplňována data do statistik a výkazů 
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služeb, pojmy nejsou dostatečně srozumitelné pro všechny poskytovatele nebo pro některé nejsou relevantní. Dále je 
obrovská zatíženost poskytovatelů administrativou a byrokracií, hlavně to co po nich chtějí nad orgány, je mnohdy 
nesmyslné. V jednom dotazníku se vyplňují minuty péče, v druhém minuty na cestě, ve třetím lůžkodny, apod. Každá 
jednotlivá služba by měla mít svůj specifický soubor kritérií, které ji nejvíce vyjadřují a jsou nejvíce vypovídající (např. u peč. 
služby jsou důležité km, časový rozsah, územní rozsah / u DPS je důležitý počet lůžek, atd.). Dále u DPS podávání žádostí 
uchazečů o umístění do pobytové služby - na několika zařízeních najednou, z důvodu strachu, zda se člověk někam vůbec 
někdy dostane... Tedy ideální by byl jednotný systém, či aplikace, který by vypovídal o tom, kolik lidí žádá o umístění. To 
jsou asi nejvíce stěžejní komplikace, které zhoršují relevantnost a přehled o sociálních službách v JčK. 

Pracovní skupina pracovala opravdu intenzivně 

Pracovníci jsou o problematice informovaní, jsou schopni poradit, dohledat informace. 

Projekt dle mého názoru bude velkým přínosem pro poskytování sociálních služeb v našem kraji. 

protože jednání a komunikace probíhaly vždy bezproblémově, příjemně. 

při plánování nebyli přítomni zástupci všech organizací, kterých se plánování týkalo, a to mi přijde neefektivní (v plánu se 
může upřednostnit zájem jedné skupiny na úkor skupiny jiné) 

Různé důvody 

S průběhem a výsledkem jsem nakonec velmi spokojený, ale proces by si zasloužil více času na plánování a přípravu 
jednotlivých kroků. 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – je kvalitně zpracovaný. 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb – kvalitně a profesionálně vedené 

U krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením bych doporučovala řešit problematiku 
celostně celo krajsky (více bylo hovořeno vždy o ČB). Jinak velmi iniciativu kraje chválím, doporučení by mohlo jít i do ORP, 
nebo být součástí KPSS ORP. Tvorba Jihočeské aplikace sociálních služeb – hodnotím spíše z pohledu svého a využívání, 
četnosti. Vnik plánu považuji za strategii i pro ORP, obce a města kraje. Role metodika – vždy, když jsme se obrátili s žádostí 
o pomoc, byla realizována jak osobně, písemně, telefonicky. 

Určitě je důležité kvalitně plánovat sociální služby, ale příště by měla být lepší spolupráce mezi pracovními skupinami – 
řešení přesahu služeb.  

V některých sociálních službách se překrýval okruh klientů (pečovatelská služba – osobní asistence), některé skupiny klientů 
bychom mohli najít v několika službách (senioři – zdravotně postižení). V terénních službách (pečovatelská služba a osobní 
asistence) mohlo dojít ke zkreslením výsledků při započítávání doby, potřebné k přesunu od klienta ke klientovi (případně 
nebyla jasná metodika zápočtu těchto časů). 

V rámci naší pracovní skupiny se podařilo do SPRSS zakomponovat většinu námi navrhovaných aktivit. Předem je ale jasné, 
že jejich realizace bude závislá na ochotě (nejen kraje) tyto aktivity financovat. 

V SPRSS jsem byla nováčkem a přinášela jsem jen informace ze znalosti místní úrovně. 

V určitých momentech jsem měla pocit, že požadavky koordinační skupiny jsou nadřazené našim pohledům z praxe. Diskuse 
však probíhali a to jsem vnímala kladně. 

Velmi dobrá organizace a odbornost účastníků. 

Vznik SPRSS měl svůj velký význam a účel, velmi přínosné bylo využití analýz a návrhů pracovních skupin, které se skládaly 
zejména z odborníků a poskytovatelů SS, kteří měli nejpřínosnější podněty a připomínky. 

Zpracovaný plán je dle mého názoru pouze formální dokument. Poskytovatelé i zadavatelé byli dotazováni při podávání 
žádostí o dotaci na podobné údaje, které byly zjišťovány v průběhu tvorby plánu.  

 

Komentáře spojené s hodnocením KA 2 ze strany účastníků 

 KPVP je přínosný pro osoby se ZP, mapuje problémové oblasti, odbory krajského úřadu spolupracují na KPVP, je to určitá 
forma osvěty o osobách se ZP, zapojují se osoby se ZP, zástupci organizací - odborníci. Komunitní plánování je nezbytné k 
efektivnímu fungování soc. služeb. Důležité je zapojení poskytovatelů soc. služeb, ale i jejich uživatelů. 

U krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením bych doporučovala řešit problematiku 
celostně celo krajsky (více bylo hovořeno vždy o ČB). Jinak velmi iniciativu kraje chválím, doporučení by mohlo jít i do ORP, 
nebo být součástí KPSS ORP. Tvorba Jihočeské aplikace sociálních služeb - hodnotím spíše z pohledu svého a využívání, 



  
 

93 
 

četnosti. Vnik plánu považuji za strategii i pro ORP, obce a města kraje. Role metodika - vždy, když jsme se obrátili s žádostí 
o pomoc, byla realizována jak osobně, písemně, telefonicky. 

Účastníci tvorby KPVP mají několikaleté zkušenosti s problematikou OZP a rovněž z tvorbou KPVP v jiných regionech ČR 

 

Komentáře spojené s hodnocením KA 3 ze strany účastníků 

 Celkově hodnotím projekt resp. jeho realizaci a přínos velmi kladně. Oceňuji podporu plánování na místní úrovni vč. 
zapojování obcí, což je velmi důležité a pro zpracování kvalitního krajského plánu nezbytné. Samotný proces vzniku SPRSS 
a význam metodika hodnotím stupněm 2 neb se domnívám, že je stále prostor na zlepšování. 

Došlo a dochází k výměně cenných informací. Byla a je probírána aktuální situace na území ORP, hodnocení kvality a 
spokojenosti s poskytovanými službami. 

Jednání byly věcná s jasným cílem v podobě snahy o neustálé zlepšování dostupnosti a kvality sociálních služeb. Jednání se 
zúčastňovali plně kompetentní osoby s maximálním zájmem o dosažení uvedeného cíle. 

protože jednání a komunikace probíhaly vždy bezproblémově, příjemně. 

Protože v rámci zmíněných aktivit byl zástupce města pokládán za rovnocenného partnera vůči všem zúčastněným stranám, 
byla možnost bez problémů sdělit svůj pohled, názor, konstruktivní kritika byla vítána, včetně možnosti poukázání na 
negativní okolnosti apod. 

Setkání bylo zaměřené na potřeby našeho města. 

Setkání se zástupci kraje hodnotím jako přínosné. Do plánování sociální služeb na území ORP se zapojuji dlouhodobě a se 
společností, která na území našeho ORP komunitní plánování převážně realizuje, mám pozitivní zkušenosti. 

Setkání se zástupci ORP bylo ze strany kraje velmi dobře připraveno, diskuse o problematice sociálních služeb v regionu 
ORP byla věcná. Se zapojením do KP na místní úrovni máme dlouholeté zkušenosti. Je však velmi těžké zajistit realizaci 
dlouhodobě plánované, pro region životně důležité sociální služby (konkrétně rozšíření domova pro seniory) na území ORP. 
Ve chvíli, kdy obce nemají dostatek finančních prostředků na její realizaci, prostředky nelze získat ani ze strany kraje nebo 
státu, je plánování této služby pro region s nejvyšším indexem stárnutí v Jihočeském kraji zcela bezzubé. 

 

Komentáře spojené s hodnocením KA 4 ze strany účastníků 

Celkově hodnotím projekt resp. jeho realizaci a přínos velmi kladně. Oceňuji podporu plánování na místní úrovni vč. 
zapojování obcí, což je velmi důležité a pro zpracování kvalitního krajského plánu nezbytné. Samotný proces vzniku SPRSS 
a význam metodika hodnotím stupněm 2 neb se domnívám, že je stále prostor na zlepšování. 

Došlo a dochází k výměně cenných informací. Byla a je probírána aktuální situace na území ORP, hodnocení kvality a 
spokojenosti s poskytovanými službami. 

Jednání byly věcná s jasným cílem v podobě snahy o neustálé zlepšování dostupnosti a kvality sociálních služeb. Jednání se 
zúčastňovali plně kompetentní osoby s maximálním zájmem o dosažení uvedeného cíle. 

Jednotlivé setkávání pracovních skupin hodnotím jako interaktivní a přínosné. Členové se aktivně zapojovali a 
připomínkovali. Termíny setkání byly vždy organizovány s ohledem na pracovní dobu. Jako negativní hodnotím neznalost 
některých členů - nedostatek informací o tom, co představuje komunitní plánování, co je cílem atd. 

Komunitní plánování je nezbytné k efektivnímu fungování soc. služeb. Důležité je zapojení poskytovatelů soc. služeb, ale i 
jejich uživatelů. 

nepodařilo se zcela realizovat naše návrhy, do plánování je třeba více kvalifikovaně zapojit jednotlivé obce, u naší služby, 
která je vice méně pro klienty z celé ČR, je problémem zapojení obcí, ORP 

Plánování má význam pro financování poskytovatelů sociálních služeb. Odborná úroveň účastníků byla vysoká a přínosná. 
Setkávání pracovních skupin též přineslo zlepšení vzájemné informovanosti poskytovatelů služeb o rozsahu poskytovaných 
služeb a též zjištěné potřeby služeb byly inspirací pro některé poskytovatele, kteří rozšířili svou působnost o potřebné služby 
v území. 

proces plánování sociálních služeb komunitní metodou je vnímán jako potřebný a efektivní 

Rozšíření stávajících služeb a vznik nových potřebných služeb 
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 Setkání se zástupci ORP bylo ze strany kraje velmi dobře připraveno, diskuse o problematice sociálních služeb v regionu 
ORP byla věcná. Se zapojením do KP na místní úrovni máme dlouholeté zkušenosti. Je však velmi těžké zajistit realizaci 
dlouhodobě plánované, pro region životně důležité sociální služby (konkrétně rozšíření domova pro seniory) na území ORP. 
Ve chvíli, kdy obce nemají dostatek finančních prostředků na její realizaci, prostředky nelze získat ani ze strany kraje nebo 
státu, je plánování této služby pro region s nejvyšším indexem stárnutí v Jihočeském kraji zcela bezzubé. 

Komunitní plánování na úrovni ORP - v některých ORP bylo vedení procesu dosti neprofesionální (někdy bylo znát, že zcela 
neznají střednědobý plán a systém poskytování sociálních služeb) 

V KP naší obce jsem více seznámena s problematikou soc. služeb a proto i mé vystupování je konkrétnější.  

Velmi dobrá organizace a odbornost účastníků. 

 

Odpověď na otázku: Přispěla podle Vašeho názoru aktivita, které jste se účastnil/a, k některé 

z uvedených skutečností? (n = 58) 

 

 

Odpověď na otázku: Máte nějaké konkrétní návrhy na změnu či zlepšení, které by bylo možné 
využít při realizaci projektů podobného zaměření v budoucnu? 

Aby i nadále vše kvalitně, odborně, smysluplně a bezproblémově fungovalo, probíhalo, aby všechny aktivity v této oblasti 
vedly ke zlepšení života občanů obce, kteří potřebují ke svému životu využívat sociální služby. Nabídka sociálních služeb by 
měla být co nejširší, aby bylo možné pokrýt uspokojení potřebnosti cílových skupin obyvatel využívajících sociální služby. 

Členové pracovních skupin by měli být vybírání z řad vedoucích či sociálních pracovníků. Dle mého názoru by se mělo jednat 
především o osoby, které mají v daném oboru dostatečné vzdělání a mají přehled o tom, co komunitní pánování znamená. 
Nemělo by se stávat, že za poskytovatele bude v této záležitosti jednat např. pracovník v sociálních službách. 

Členy pracovních a řídících skupin by měly být kompetentní osoby s patřičným přehledem v oblasti poskytování sociálních 
služeb a s potřebným vzděláním.  

Domnívám se, že podobné projekty nejsou potřebné. Je nutno vycházet ze zákonného ustanovení pro úkoly obcí a krajem 
a tuto činnost realizovat prostřednictvím pracovníků obcí a obecních úřadů, následně pak kraje a krajského úřadu, kteří 
nejlépe vědí, jaké sociální služby jsou v kraji potřeba zajistit. Naplánovat potřebné sociální služby je možné i bez projektu. 

Myslím, že plánování sociálních služeb jak na úrovni kraje, tak ORP je na velmi dobré úrovni. Asi by bylo zajímavé zaměřit 
pozornost na vlastní realizaci naplánovaných aktivit (plnění příslušného plánu v nějakém časovém horizontu), které mají 
vysokou důležitost pro občany, žijící v regionu příslušného ORP. Aktivity napsané v sebelepším plánu na papíře nic neřeší. 

Návrhy nemám, vyhovovala mi současná forma. 

někdy máme dojem, že při plánování se nevychází z důsledného vyhodnocení potřebnosti a efektivnosti služeb, ale pouze 
se řeší zachování některých služeb a mnozí členové pracovních skupin tam jsou z těchto důvodů 

Nemohu se vyjádřit k problematice zdravotně postižených klientů, tuto problematiku jsem během plánování neřešil. Pro 
zlepšení procesu je nejdříve jasně říci, jaký je cíl celého procesu, a to z pozice zadavatele - tedy Jihočeského kraje. Dále je 
nutné vytvořit metodickou základnu procesu, vč. jasných kompetencí. Bylo by také dobré vhodně zapojit do pracovních 
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Nabídka o sociálních službách v Jihočeském kraji je nyní
přehlednější a snadněji dostupná.

Došlo k zintenzivnění komunikace o plánování sociálních
služeb mezi zástupci obcí a zástupci kraje

V otázce plánování sociálních služeb došlo k synchronizaci
postupů mezi obecní a krajskou úrovni.

Nastavená opatření vedla ke zlepšení kvality života osob se
zdravotním postižením.

Výrazně příspěly Částečně přispěly Téměř nepřispěly Vůbec nepřispěly
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skupin zástupce kraje, kdy by jasně formulovali stanovisko k jednotlivým sociálním službám - myslím si, že představa 
zadavatele je zásadní a má se sní od začátku pracovat. 

Rozhodně finančně odměnit "dobrovolníky" v prac. skupinách, kteří podávají podněty, jsou členy prac. skupin. Např. 
v pracovní skupině pro KPVP jsou všichni bez odměny a cestovních náhrad. Vhodné by bylo, pokud by v projektech 
podobného zaměření bylo myšleno i na dohody o provedení práce pro tyto "dobrovolné" pracovníky. 

Sjednocení hodnocení jednotlivých služeb (kritéria ! specifická pro každou službu) Při KP se zaměřit na výsledek a 
pracovat...v některých ORP se chodí na KP posedět, někdy mám pocit, že těm lidem je jedno, že tam jsou, vyjadřují 
nespokojenost, ale chybí "tah na branku". Zároveň se bojí něco říci, nemají na to peníze něco dělat, chodí tam proto, že 
tam měli přijít. Cíle a opatření se opakují (někdy!), bez povšimnutí, chybí konkretizace... Vše je jaksi zdlouhavé a někdy má 
člověk pocit, proč tam vůbec ztrácí drahocenný čas. Mé zkušenosti: Super - ORP Vodňany, ORP Tábor, KP JčK, ORP ČB. Tam 
je vidět, že o něco jde. 

To musím ještě promyslet. 

určit odpovědnou osobu, která může rozhodovat sporné otázky a předkládat plán politikům.  

Uvítali bychom intenzivnější a častější spolupráci zástupců kraje, domluvu mezi organizacemi, obcemi, krajem, jak si kdo 
co představuje.  

V průběhu plánování docházelo také ještě k novým procesům, které se již v předešlých plánování nedělali (dle zkušeností 
ostatních). Proto docházelo k určitým, ale za to banálním nedorozuměním. Na druhou stranu vše probíhalo ve vzájemné 
vstřícné komunikaci, tím se nepochopení odstranila. 

V rámci plánování je vždy složité nové volební období ať již krajských či komunálních politiků (obměna, vysvětlování, 
nezájem, či zájem, upřednostnění jiných priorit obce, kraje...) – zaměřit se v přelomových obdobích na školení, přednášky 
či vzdělávání nových zastupitelů, vedení obcí a měst. 

Větší (intenzivnější) spolupráce při tvorbě krajského plánu s „místními plánovači“ resp. koordinátory a zpracovateli plánů 
příslušných SO ORP JčK. 

Větší míra spolupráce obcí a krajů. Konkrétní návrh nemám. 

Vytvoření zabezpečeného, společného přístupu k dokumentům zadavatelem. 

 

 


