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ÚVOD
Tato metodika měření a hodnocení sociálních služeb v Ústeckém kraji a jejich sledování
prostřednictvím aplikace on-line Katalogu sociálních služeb (dále též jen „Katalog“), který je dostupný
na webové adrese http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/ tvoří základní dokument pro možnost
efektivního využití tohoto nástroje pro benchmarking všech sociálních služeb definovaných zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o sociálních
službách), realizovaných jejich poskytovateli na území Ústeckého kraje. Benchmarking přináší
možnost kontinuálního a systematického porovnávání sociálních služeb s cílem maximalizovat efekty
těchto služeb v souladu s hospodářskými, sociálně-demografickými a dalšími specifickými potřebami
a podmínkami Ústeckého kraje. Vlastníkem a provozovatelem portálu katalogu je samotný Ústecký
kraj, který stojí zároveň v pozici jeho administrátora.
Metodika definuje:
-

-

charakteristiku základních vstupních dat sledovaných na úrovni jednotlivých druhů sociálních
služeb,
charakteristiku a konstrukci měřitelných ukazatelů (metrik) na úrovni jednotlivých druhů
sociálních služeb, jež jsou konstruovány v přímé provázanosti na sledovaná základní vstupní
data,
využitelné postupy pro benchmarking sociálních služeb s respektem k disponibilním vstupním
datům a z nich vyplývajících měřitelných ukazatelů.

Spolu s dalšími provázanými výstupy byla tato Metodika vytvořena v rámci realizace projektu
„Katalog sociálních služeb, zkvalitnění jejich nabídky a vzdělávání jejich poskytovatelů“
(reg. č. projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00048), jehož realizátorem byl Ústecký kraj a jež byl finančně
podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

STRUKTURA METODIKY
Metodika je strukturována dle jednotlivých skupin sociálních služeb, jež byly formou tzv. pracovních
skupin definovány v rámci realizace výše identifikovaného projektu, od skupiny č. 1 po skupinu č. 8.
V každé pracovní skupině je přitom zastoupeno několik druhů sociálních služeb. Ke každému druhu
služby je samostatně uvedena:





definice druhu služby dle zákona o sociálních službách,
definice vstupních dat (intervence, kontakt, atd.),
základní definovaná jednotka péče,
definice základních měřitelných ukazatelů (metrik).

Struktura rozsahu základních informací sledovaných na úrovni jednotlivých poskytovatelů sociálních
služeb, stejně tak jako struktura informací spojená s jejich hospodařením je jednotná bez ohledu na
druh sociální služby. Způsob sledování informací spjatých s touto problematikou je proto uveden na
samotném začátku Metodiky.

SYSTÉM SBĚRU INFORMACÍ
Informace od jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb budou sbírány prostřednictvím
elektronických formulářů funkčně přímo provázaných s portálem katalogu na doméně
http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/. Data se budou sbírat vždy zpětně, za období 1 roku. Sběr dat
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bude v provozní fázi probíhat vždy do konce měsíce července následujícího roku. Každý poskytovatel
bude vykazovat za uvedené období pouze základní činnosti. V rámci krajského Katalogu vykazovaná
data se tedy týkají pouze základních činností realizovaných danou organizací na úrovni příslušné
sociální služby vymezené zákonem o sociálních službách.
Jednotliví poskytovatelé mají v rámci katalogu možnost nahlížet pouze na vstupní data a metriky
týkající se sociálních služeb, které provozují oni sami. Možnost zpřístupnit poskytovatelům sociálních
služeb i jiná než jejich vlastní data (tedy např. data charakterizující určitý „standard“ daného typu
služby) je v kompetenci Ústeckého kraje. Žádný poskytovatel sociálních služeb nebude mít možnost
nahlížet na vstupní data a metriky jiného poskytovatele sociálních služeb – tato možnost je dána
pouze administrátorovi aplikace, tedy Ústeckému kraji.

POSTUPY PRO REALIZACI BENCHMARKINGU A PRÁCE S VÝSTUPY
Benchmarkingové aktivity spojené s hodnocením kvality a efektivnosti sociálních služeb
poskytovaných na úrovni Ústeckého kraje jsou realizovány na základě dat vykazovaných jednotlivými
poskytovateli sociálních služeb v rámci pravidelného sběru informací (viz výše). Benchmarking je
realizován kompetentními zástupci Ústeckého kraje. Přístup k výsledkům benchmarkingu mají
primárně zástupci Ústeckého kraje – ti mají též možnost a volbu zpřístupnit výsledky i veřejnosti,
resp. jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb.
Benchmarking je pro účely této Metodiky vnímán jako systematické porovnání výsledků a následná
analýza tzv. vstupních dat a z nich vyplývajících tzv. metrik (ukazatelů). Díky tomuto porovnávání a
analýze lze identifikovat organizace, které jsou v kraji „nositeli dobré praxe“ a mohou v rámci
společného úsilí o rozvoj kvality a dostupnosti sociálních služeb sloužit jako zdroj inspirace a poučení
pro ostatní. Zároveň mohou být v systému poskytování sociálních služeb hledány určité rezervy ve
výkonu a / nebo kvalitě a v procesu plánování sociálních služeb i definovány cesty k jejich řešení - a
to jak na úrovni místní, tak celokrajské.
Vstupní data a metriky jsou přímo návazné na informace, které jednotliví poskytovatelé sociálních
služeb v Ústeckém kraji vyplňují prostřednictvím elektronických formulářů funkčně přímo
provázaných s portálem katalogu na doméně http://socialnisluzby.kr-ustecky.cz/. Systém na základě
volitelných možností vzájemného provazování vstupních dat a s nimi provázanými algoritmy
poskytuje Ústeckému kraji variabilnost v nastavení parametrů benchmarkingu (zužování, rozšiřování
a upřesňování hodnotících procesů) a tak tedy i dosažení jeho maximální možné výtěžnosti. Konkrétní
parametry benchmarkingu jsou tak vždy v kompetenci zástupců Ústeckého kraje.
Realizace benchmarkingových aktivit sociálních služeb by měla respektovat tento postup:
1.
2.
3.
4.
5.

Definování služeb / oblastí pro benchmarking.
Zpracování profilů služeb, návrh systému sběru informací (dáno touto Metodikou).
Realizace pravidelného sběru a zpracování vstupních dat.
Analýza sebraných vstupních dat a z nich vyplývajících metrik.
Identifikace nejlepších výkonů a největších mezer v sociálních službách v přímé závislosti na
provedenou analýzu dat.
6. Návrhy opatření pro konkrétní zlepšení jednotlivých sociálních služeb a příprava strategických
akčních plánů s cílem optimalizace sociálních služeb a procesů s nimi souvisejícími jako celku.
7. Opakovaná analýza s cílem zjištění (ne)dosažení změny stavu na základě opatření přijatých
v předcházejícím kroku.
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Katalog poskytuje velké množství informací, které budou využívány v rámci dalšího rozvoje
střednědobého plánování sociálních služeb na území Ústeckého kraje a k hodnocení (porovnávání)
jednotlivých sociálních služeb poskytovaných na území Ústeckého kraje. Informace budou využívány i
pro další strategická rozhodování z pozice politiků, úředníků, pracovních skupin Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji a budou sloužit též k ekonomickému nastavování podpory
oblasti sociálních služeb na území Ústeckého kraje. Část informací budou využívat samotní
poskytovatelé sociálních služeb pro své sebehodnocení a samotnou tvorbu svých strategických plánů
rozvoje (spektrum informací, se kterými mohou poskytovatelé sociálních služeb pracovat je
dynamicky proměnné – šíři dostupných informací ovlivňuje provozovatel aplikace). Všechny výstupy,
které budou díky aplikaci k dispozici, musí být odborně komentovány, vždy se bude jednat o různé
souvislosti a souvztažnosti jednotlivých výstupů. Výsledné metriky musí být vždy vnímány jako spolu
navzájem související sada informací a takto by s nimi mělo být též nakládáno.

SPOLEČNÁ VSTUPNÍ DATA
Všichni poskytovatelé sociálních služeb vyplňují ve vztahu k jednotlivým jimi nabízeným sociálním
službám stejné spektrum vstupních dat, která jsou následně přístupná široké veřejnosti v podobě online Katalogu sociálních služeb.

Základní informace o poskytovateli
Základní spektrum informací identifikující charakter jednotlivých sociálních služeb prezentuje
následující tabulka:

Název údaje:

Upřesnění:

Název poskytovatele

Název subjektu, který je poskytovatelem
sociálních služeb.
Druh zaregistrované sociální služby dle zákona o

Druh služby

sociálních službách
1

Název zařízení

Celá adresa, PSČ a město
Působnost služby (územní dostupnost služby)

Identifikátor

Právní forma
Poskytuje od
Ukončeno poskytování dne2

Název konkrétního zařízení
poskytujícího sociální službu.
Adresa sídla daného zařízení.

/

pracoviště

Údaj identifikuje pro jakou oblast – území kde je
daná sociální služba nabízena. Poskytovatel
(uživatel) vybírá místo působnosti sociální služby
z nabídky obcí Ústeckého kraje s pověřeným
obecním úřadem.
Unikátní identifikační znak sociální služby
vycházející z její registrace v Registru
poskytovatelů sociálních služeb provozovaného
Ministerstvem práce a sociálních věcí.
Identifikace právní formy poskytovatele dané
sociální služby.
Datum, od kterého poskytovatel nabízí danou
sociální službu na území Ústeckého kraje.
V případě, že dojde k ukončení poskytování dané

1

Název zařízení – každé zařízení (pracoviště / sociální služba) se vykazuje samostatně.
Po vyplnění tohoto údaje již nebude daná sociální služba v systému evidována jako aktivní, tzn. že nebude v rámci on-line
Katalogu uživatelům nabízena jako relevantní výsledek vyhledávání (v systému jako takovém zůstává daná služba evidovaná
ve své neveřejné části).
2
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Kontakt
Osoba zodpovědná za službu (pracoviště)

Okamžitá kapacita

Služba – forma-kapacita
Služba – cílové skupiny
Služba – věkové skupiny
GPS

Upřesnění

Obrázky a soubory

sociální služby na území Ústeckého kraje je
vyplněn tento údaj, který identifikuje datum, od
kterého poskytovatel danou sociální službu na
území Ústeckého kraje již nenabízí.
Informace o telefonickém a e-mailovém spojení,
identifikace webových stránek.
Osoba, jež je zodpovědná za provoz dané služby
/ daného pracoviště – uvádí se jméno a příjmení,
postavení v organizaci, telefon/fax a e-mail.
Identifikuje maximální počet klientů sociální
služby, které ji mohou využívat v jednom
okamžiku (práce s jednotlivcem / práce se
skupinou).
Identifikace formy poskytování dané sociální
služby (služby pobytová / ambulantní / terénní).
Identifikace okruhu osob, kterým je daná sociální
služba určena.
Identifikace věkových skupin osob, na něž se
daná sociální služba zaměřuje (více – viz dále).
Pokud je místo poskytování sociální služby spjaté
s konkrétním místem (adresou), uvedou se místu
příslušné GPS souřadnice3.
Toto volně editovatelné pole umožňuje
poskytovatelům sociálních služeb vložit do
veřejného profilu dané sociální služby jakékoliv
další doprovodné informace, které tito považují
ve vztahu k dané sociální službě za významné
(může se jednat např. o informace o době, kdy je
vykazovaná služba (pracoviště) otevřena /
dostupná klientům; identifikace doplňujících
podmínek pro možnost využití dané služby
apod.).
Možnost vložení obrázků a souborů týkajících se
dané sociální služby, resp. daného poskytovatele
či zařízení (např. ilustrační obrázky, nabídkové
listy služeb, přihlášky k možnosti využití sociální
služby apod.)

S cílem usnadnit správu dat v Katalogu je potřeba, aby jednotliví poskytovatelé v rámci svého profilu
identifikovali též tzv. kontaktní osobu pro správu informací uvedených v krajském Katalogu. Mělo by
se jednat o osobu, jíž bude případně možno kontaktovat ve věci dat vykazovaných na úrovni dané
sociální služby v krajském Katalogu – uvádí se jméno a příjmení, postavení v organizaci, telefon/fax a
e-mail. K identifikaci této kontaktní osoby jsou jednotliví poskytovatelé systémem Katalogu vyzváni
po svém přihlášení se do aplikace.

Specifikace klientů sociální služby – cílové skupiny, skupiny dle věku
Jak je již naznačeno ve výše uvedené tabulce, jež identifikuje spektrum základních informací
sledovaných ve vztahu k jednotlivým sociálním službám, významnou součástí těchto informací je

3

Zadání GPS souřadnic se v Katalogu projeví identifikací místa poskytování sociálních služby v rámci využitého mapového
podkladu (provázanost s externím geografickým informačním systémem).
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identifikace spektra cílových a věkových skupin, na něž se daná sociální služba zaměřuje. V rámci
Katalogu je přitom se specifikací klientů jednotlivých sociálních služeb pracováno na dvou úrovních:
1) na úrovni identifikace relevantních skupin klientů příslušné sociální služby (informace
významná pro potenciálního zájemce o danou sociální službu, resp. osobu nahlížející profil
dané sociální služby příslušného poskytovatele v rámci Katalogu),
2) na úrovni výkaznictví spektra klientů dané sociální služby v uplynulém sledovaném období
(poskytovatelé v části Katalogu „Vstupní data“ vykazují počty klientů konkrétní sociální
služby – každý klient je v rámci výkaznictví „cílových“ a „věkových“ skupin zařazen vždy
pouze do jedné konkrétní skupiny, jedná se o „unicitního klienta“).
Dělení klientů dle cílových skupin:
 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 osoby s kombinovaným postižením
 etnické menšiny
 osoby s mentálním postižením
 imigranti a azylanti
 osoby s tělesným postižením
 oběti domácího násilí
 osoby se sluchovým postižením
 oběti obchodu s lidmi
 osoby se zdravotním postižením
 osoby s jiným zdravotním postižením
 oběti trestné činnosti
 osoby se zrakovým postižením
 osoby bez přístřeší
 osoby v krizi
 osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 osoby komerčně zneužívané
 osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 pachatelé trestné činnosti
 rodiny s dítětem/dětmi
 senioři
 osoby s chronickým onemocněním
 osoby s chronickým duševním onemocněním - celkem
 z toho – osoby postižené Alzheimerovou chorobou a jinými druhy stařecké demence
 z toho – jiné chronické duševní onemocnění
Dělení klientů dle věkových skupin:
 děti kojeneckého věku (do 1 roku)
 děti předškolního věku (1 – 7 let)
 mladší děti (7 – 10 let)
 starší děti (11 – 15 let)
 dorost (16 – 18 let)
 mladí dospělí (19 – 26 let)
 dospělí (27 – 64 let)
 mladší senioři (65 – 80 let)
 starší senioři (nad 80 let)
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 osoby nezjištěného věku4

4

Skupinu „osob nezjištěného věku“ je možné v rámci Katalogu sledovat pouze na úrovni výkaznictví spektra klientů dané
sociální služby v uplynulém sledovaném období, nelze ji jako věkovou skupinu identifikovat v rámci identifikace relevantních
skupin klientů příslušné sociální služby; např. terénní programy, kontaktní centra apod.
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VÝKAZNICTVÍ PERSONÁLU

typ pracovního
poměru
(HPP,DPČ,DPP,
faktura)
počet
přepočtených
úvazků (HPP, DPČ)
souhrn hodin za
sledované období
(DPP, faktury,
dobrovolníci)

počet osob

Poskytovatel vyplňuje data pouze za základní činnosti registrované sociální služby. Údaje za personál
zajišťující poskytování dané sociální služby jsou v rámci Katalogu sledovány formou struktury dat
převzatých z formuláře Ministerstva práce a sociálních věci V19a-01, jež tento využívá pro účely
resortního statistického zjišťování. Spektrum v on-line Katalogu sledovaných údajů přibližuje tato
tabulka:

Zaměstnanci zařízení sociálních služeb CELKEM
A. služby sociální
pracovníci v sociálních službách
přímá obslužná péče
základní výchovná
nepedag. činnost
v tom
pečovatelská činnost
sociální pracovníci
zaměstnanci odborných sociálních poraden
B. služby pedagogické
vychovatelé
učitelé odborného výcviku
speciální pedagogové
C. služby zdravotnické
sanitáři
maséři
ošetřovatelé
zdravotničtí asistenti (praktická sestra)
všeobecné sestry
nutriční terapeuti
ergoterapeuti
fyzioterapeuti
lékaři
D. ostatní
hospodářskosprávní a provoznětechničtí zaměstnanci
zaměstnanci převážně manuálně pracující
Dobrovolníci – pouze registrovaní
Příklad výpočtu průměrného evidenčního počtu zaměstnanců přepočteného na plně zaměstnané podle délky pracovního úvazku pro
zaměstnavatele s týdenní pracovní dobou 40 hodin:
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách (nepřepočtený)
Zaměstnanci s plnou pracovní dobou:
- bez dalšího pracovního poměru
- s dalším pracovním poměrem, a to s pracovním úvazkem v další činnosti týdně:
- 10 hodin
- 5 hodin

100
93

Zaměstnanci s kratší pracovní dobou týdně:
- 20 hodin
- 30 hodin

20
10
10

Zaměstnanci příležitostní s týdenním pracovním úvazkem
- 3 hodiny
- 12 hodin

2
1
1

CELKEM

4
3

122

Průměrný evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané = 100 +[ ( 4x10 + 3x5 + 10x20 + 10x30 + 1x3 + 1x12) / 40 ] = 100 +[ 570 / 40 ] = 114,25 = 114

Stránka 11 z 53

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

FINANČNÍ VÝKAZNICTVÍ
Finance – výnosová část
Poskytovatel bude uvádět pouze data za základní činnosti, rozděleně dle zaregistrovaných sociálních služeb.
V rámci Katalogu je nabídnuta škála dělení finančních zdrojů, a to v úrovni I. a úrovni II.
Úroveň I.:











Ministerstva ČR (data nevyplňuje uživatel, jsou automaticky doplněna na základě dalších
zadaných informací)
Úřad vlády ČR
Kraje
Obce (data nevyplňuje uživatel, jsou automaticky doplněna na základě dalších zadaných
informací)
Úřady práce
Evropské zdroje5
Příspěvek zřizovatele
Nadace a nadační fondy
Klienti služeb (např. příspěvky na péči a ostatní úhrady.)
Ostatní zdroje6

Úroveň II.:


Ministerstva ČR (možnost identifikace finančních zdrojů od jednotlivých ministerstev jako
ústředních orgánů státní správy ČR)
 Kraje (možnost identifikace finančních zdrojů od jednotlivých krajů jako Vyšší územních
samosprávných celků)
 Obce (možnost identifikace finančních zdrojů od jednotlivých obcí v Ústeckém kraji)
Pokud nabízený finanční zdroj poskytovatel ve sledovaném období nevyužíval, nebude údaje za něj
vyplňovat.

Finance – nákladová část
Poskytovatel vyplní náklady do nastavené tabulky. V případě potřeby může využít možnosti
poznámky k vyplněným hodnotám.
Název položky:
Hodnota:
Poznámky:
 Spotřeba materiálu
501
Tato položka obsáhne např. náklady na čistící a dezinfekční prostředky, kancelářské potřeby,
spotřebu PHM, náklady na pracovní oděvy a ochranné pomůcky, zdravotnický materiál, materiál
pro terapii, potraviny, náklady na drobný hmotný majetek, výrobní materiál, ostatní materiál
apod.
 Spotřeba energie
502
Tato položka obsáhne např. náklady na spotřebu elektrické energie, spotřebu vody, spotřebu
plynu, spotřebu tepla a náklady na ostatní energie.
 Opravy a udržování
511
Tato položka obsáhne např. náklady na opravy a udržování auta, opravy a udržování budovy a
náklady na jiné opravy.
 Cestovné včetně stravného
512
 Ostatní služby
518

5

Evropské zdroje: pouze ty, co přímo souvisí se zaregistrovanou službou.
Ostatní zdroje: Fondy zdravotních pojišťoven, zdroje z fakultativních služeb a další zdroje, které v předchozí nabídce zdrojů
nejsou uvedeny.
6
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Tato položka obsáhne např. náklady na ekonomické služby (účetní služby), náklady na zpracování
mezd, náklady na odpady, náklady na vzdělání zaměstnanců (kurzy, supervize, školení), náklady
na nejrůznější revize, nájemné objektů, pozemků a nájemné ostatní, náklady na telefon, internet,
poštovné, leasingy a ostatní služby.
 Mzdové náklady
521
Mzdové náklady HPP
Dohoda o provedení práce
Dohoda o pracovní činnosti
 Zákonné sociální pojištění
524
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
 Zákonné sociální náklady
527
Pojištění odpovědnosti za
škodu (např. KOOPERATIVA7)
 Ostatní sociální náklady
528
Důchodové pojištění příspěvek
 Ostatní provozní náklady
549
Pojištění
Zaměstnanci, auta, budovy,
majetek
 Odpisy
551
Odpisy nemovitého majetku
Odpisy movitého majetku
Odpisy ostatní
 Nedaňové náklady
(náklady
na
reprezentaci,
občerstvení, ostatní nedaňové
služby)
Náklady celkem

7

Všichni zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance, jsou ze zákona pojištění pro případ
odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Pokud zaměstnavatel měl sjednáno toto pojištění u
České pojišťovny, a.s. k 31. 12. 1992, je pojištěn u této pojišťovny. Ostatní zaměstnavatelé jsou pojištění u Kooperativy,
pojišťovny, a.s. To se nevztahuje na organizační složky státu (http://www.mpsv.cz/ppropo.php?ID=IPB062).
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SPECIFICKÁ DATA DLE JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Na rozdíl od společných vstupních dat, jež byly prezentovány na předchozích stránkách a jež v rámci
Katalogu vyplňují všichni poskytovatelé sociálních služeb na území Ústeckého kraje bez ohledu na
druh daných sociálních služeb, vyplňování specifických dat je přímo spjato s konkrétními druhy
nabízených sociálních služeb. Sociální služby byly z tohoto důvodu rozděleny do celkem
8 skupin – ty sdružují sociální služby obdobného charakteru a na jejich úrovni pak definují pro danou
skupinu služeb unikátní spektrum vstupních dat. Tato specifická vstupní data jsou spolu se
vstupními daty sledovanými na úrovni všech druhů sociálních služeb (primárně tedy daty na úrovni
výkaznictví personálu a finančního výkaznictví) jednotlivými poskytovateli vykazovány v rámci této
Metodiky popsaného pravidelného sběru dat.
V Příloze této Metodiky označené jako DEFINICE POJMU „INTERVENCE“ A „KONTAKT“ je obsažen
doplňkový výklad těchto pojmů, který by měl jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb
napomoci v nastavení výkaznictví těchto vstupních dat na úrovni on-line Katalogu.

DEFINICE JEDNOTLIVÝCH VSTUPNÍCH DAT
 Okamžitá kapacita jednotlivec / skupina - maximální počet klientů, kterým je subjekt
schopen zajistit v daný okamžik sociální službu (s ohledem na počet pracovníků, jejich úvazky
a materiálně technické podmínky).
 Okamžitá kapacita - jednotlivec - maximální počet klientů, kterým je subjekt schopen v daný
okamžik zajistit sociální službu prostřednictvím individuální práce s klientem (s ohledem na
počet pracovníků, jejich úvazky, a materiálně technické podmínky).
 Okamžitá kapacita - skupina- maximální počet klientů, kterým je subjekt schopen v daný
okamžik zajistit sociální službu prostřednictví práce se skupinou (s ohledem na počet
pracovníků, jejich úvazky a materiálně technické podmínky.
 Okamžitá kapacita - lůžka - počet lůžek v zařízení.
 Počet uživatelů (unicitních) - unicitní klient = 1 osoba s jedním rodným číslem. Každý klient
započítán pouze 1x. Nezahrnují se klienti, kteří pobírají pouze oběd (stravu) bez ohledu na
potřebu péče.
 Počet uživatelů, kteří mají nárok na péči zdarma – počet uživatelů s povinností uzavřené
smlouvy, kteří mají nárok ze zákona na péči zdarma.
 Počet hodin strávených v přímé péči u klientů / uživatelů (bez cesty) – počet hodin
strávených v přímé péči u uživatelů za 1 rok (bez započítání cesty za klientem / uživatelem) –
celkem.
 Počet hodin strávených v přímé péči u klientů / uživatelů (včetně cesty) – počet hodin
strávených při zajištění poskytované sociální služby při terénní formě pro všechny uživatele /
klienta včetně cesty za dané časové období – celkem.
 Počet kontaktů – pouze osobní setkání s uživatelem nebo zájemcem o službu. Kontakt trvá
minimálně 10 minut. Kontakt v ambulantních službách: počet uživatelů nebo zájemců ve
službě/den (návštěvnost). Kontakt v terénních službách: počet setkání pracovníka přímé péče
s uživatelem nebo zájemcem o službu za den (více viz příloha).
 Počet telefonických, emailových a poštovních kontaktů – telefonický kontakt s uživatelem či
budoucím zájemcem sociální služby. E-mailový a poštovní kontakt bez časového omezení ve
prospěch klienta, související s poskytnutím služby.
 Počet telefonických kontaktů – telefonický kontakt s uživatelem či budoucím zájemcem
sociální služby.
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 Počet emailových a poštovních kontaktů – kontakt bez časového omezení ve prospěch
klienta, související s poskytnutím služby.
 Intervence individuální (počet) – odborná pomoc pracovníka ve prospěch uživatele nebo
zájemce o službu, o které existuje písemný záznam. Intervence je započata nad 30 minut.
 Intervence skupinová (počet) – v rámci skupinové intervence se započítává ve smyslu počtu
pracovníků, kteří ji vykonávají. Intervence je započata nad 30 minut.
Individuální a skupinová intervence – současně provázat na ambulantní formu.
 Celkový čas poskytnutých intervencí – celkový čas přímé práce s klientem za předchozí
kalendářní rok, v hodinách.
 Počet lůžkodnů – jedním lůžko/dnem rozumíme jedno obsazené lůžko jedním klientem přes
jednu noc. Celkovým počtem lůžko/dnů se tedy rozumí součet všech dnů, které všichni
uživatelé v daném období strávili v zařízení (počet).
 Počet uživatelů dle stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby – počet uživatelů dle
přiznaných stupňů I., II., III., IV. ve sledovaném časovém období.
 Počet neuspokojených zájemců o službu – zájemci, kteří byli odmítnuti z důvodu
nedostatečné kapacity (byli zavedeni do tzv. pořadníku zájemců o službu).
 Počet odmítnutých zájemců o službu – zájemci, kteří byli odmítnuti z důvodu, že nespadají
do okruhu osob, pro které je sociální služba určena apod.
 Počet rozvezených obědů za rok (stravy) – celkový počet rozvezených obědů za 1 rok.
 Počet bytových jednotek – celkový počet bytových jednotek.
 Počet bytodnů - rozumíme jednu obsazenou bytovou jednotku přes noc. Celkovým počtem
bytodnů pak rozumíme součet všech dnů, po které byly bytové jednotky v zařízení obsazeny
(počet bytodnů za 1 rok).
Příklad (30 bytových jednotek hrazených v rámci veřejné zakázky):
10 jednotek bylo obsazeno všechny dny v roce = 10 x 365 = 3 650 bytodnů +
10 jednotek bylo obsazeno 300 dnů v roce: 10 x 300 = 3 000 bytodnů +
10 jednotek bylo obsazeno 250 dnů v roce: 10 x 250 = 2 500 bytodnů
Výpočet: 3 650 + 3 000 + 2 500 = 9 150 bytodnů
 Počet dobrovolníků – celkový počet dobrovolníků v rámci poskytovaných sociálních služeb
(zahrnují se registrovaní a neregistrovaní dobrovolníci).
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1. Skupina služeb – Pečovatelská služba, Tísňová péče
1.1

Pečovatelská služba

Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách
Dle zákona o sociálních službách, § 40 Pečovatelská služba je definována jako:
Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s
dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v
domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:







základní sociální poradenství
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 40 Pečovatelská služba
Okamžitá kapacita - jednotlivec
Okamžitá kapacita - skupina
Počet uživatelů (unicitních)
Počet uživatelů, kteří mají nárok na péči zdarma
Počet hodin strávených v přímé péči u klientů / uživatelů (bez cesty)
Počet hodin strávených v přímé péči u klientů / uživatelů (včetně cesty)
Počet kontaktů
Počet rozvezených obědů za rok (stravy)
Počet dobrovolníků
Základní definované jednotky péče a definice základních metrik
Základní definované jednotky péče = hodina v přímé péči u klienta a nákladovost na jeden rozvezený
oběd
Název metriky
Stručný popis způsobu výpočtu metriky
Nákladovost na hodinu v přímé péči u celkové náklady / počet hodin strávených v přímé
klienta
péči u klienta za 1 rok (bez započítání cesty za
klientem; naopak započítává se i čas na přípravu a
podání stravy, včetně zajištění hygieny a aktivit
spojených s chodem domácnosti)
Hodina v přímé péči u klienta na 1
počet hodin strávených v přímé péči u klienta za
přepočtený úvazek pracovníků v přímé péči 1 rok (bez započítání cesty za klientem; naopak
započítává se i čas na přípravu a podání stravy,
včetně zajištění hygieny a aktivit spojených s
chodem domácnosti) / počet přepočtených úvazků
pracovníků v přímé péči v daném roce
Nákladovost na jeden rozvezený oběd
celkové náklady v daném roce / počet rozvezených
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obědů za rok (stravy)
Počet rozvezených obědů na 1
Počet rozvezených obědů za 1 rok (stravy) / počet
přepočtený úvazek pracovníků v přímé péči přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči
v daném roce (pokud je jím vykonáno)
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Počet dobrovolníků
absolutní počet dobrovolníků

1.2

Tísňová péče

Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách
Dle zákona o sociálních službách, § 41 Tísňová péče definice zní:
Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická
komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě
náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:






poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci
základní sociální poradenství
sociálně terapeutické činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 41 Tísňová péče
Okamžitá kapacita - jednotlivec
Počet kontaktů
Počet telefonických, e-mailových a poštovních kontaktů
Intervence individuální (počet)
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet dobrovolníků
Základní definované jednotky péče a definice základních metrik
Základní definované jednotky péče = intervence
Název metriky
Nákladovost na kontakt
Počet kontaktů na 1 přepočtený úvazek
pracovníků v přímé péči
Nákladovost na intervenci
Počet intervencí na 1 přepočtený úvazek
pracovníků v přímé péči
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
celkové náklady v daném roce / počet kontaktů
s klienty nebo zájemci o služby za 1 rok
počet kontaktů s klienty nebo zájemci o služby za 1
rok / počet přepočtených úvazků pracovníků v přímé
péči v daném roce
celkové náklady v daném roce / počet intervencí za
1 rok
Počet intervencí za 1 rok intervence / počet
přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči
v daném roce
celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
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v přímé péči
Počet dobrovolníků

úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
absolutní počet dobrovolníků
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2. Skupina služeb – Odborné sociální poradenství, Telefonická
krizová pomoc
2.1 Odborné sociální poradenství
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách
Definice Odborného sociálního poradenství dle zákona o sociálních službách, § 37 b) zní:
Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů
sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro
seniory, poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a
domácího násilí a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu; zahrnuje též
sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí
odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:





základní sociální poradenství
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 37 b) Odborné sociální poradenství
Okamžitá kapacita - jednotlivec
Okamžitá kapacita - skupina
Počet uživatelů (unicitních)
Počet kontaktů
Intervence individuální (počet)
Intervence skupinová (počet)
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet dobrovolníků
Základní definovaná jednotka péče a definice základních metrik:
Základní definovaná jednotka péče = 1 hodina poskytnutých intervencí.
Název metriky
Nákladovost na 1 hodinu poskytnutých
intervencí
Počet
poskytnutých
intervencí
na
1 přepočtený úvazek pracovníků v přímé
péči
Nákladovost na jednoho klienta
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka
v přímé péči
Počet dobrovolníků

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
celkové náklady v daném roce / počet intervencí za
1 rok
intervence / počet přepočtených úvazků pracovníků
v přímé péči v daném roce
celkové náklady v daném roce / počet klientů za
1 rok (unicitních)
celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
absolutní počet dobrovolníků
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2.2 Telefonická krizová pomoc
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách
Definice Telefonické krizové pomoci dle zákona o sociálních službách, § 55 zní:
Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na přechodnou dobu osobám, které
se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou
přechodně nemohou řešit vlastními silami.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:
 telefonickou krizovou pomoc
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 55 Telefonická krizová pomoc
Okamžitá kapacita - jednotlivec
Počet telefonických kontaktů
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet dobrovolníků
Základní definovaná jednotka péče a definice základních metrik:
Základní definovaná jednotka péče = počet telefonických kontaktů.
Název metriky
Nákladovost na
kontaktů

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
telefonických celkové náklady v daném roce / počet telefonických
kontaktů s klienty nebo zájemci o služby (telefonická
krizová pomoc) za 1 rok
Počet telefonických kontaktů na 1
počet kontaktů s klienty nebo zájemci o služby
přepočtený úvazek pracovníků v přímé péči (telefonická krizová pomoc) za 1 rok / počet
přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči
v daném roce
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Počet dobrovolníků
absolutní počet dobrovolníků
počet
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3. Skupina služeb - Centra denních služeb, Denní stacionáře, SAS pro
seniory a osoby se zdravotním postižením, Sociální rehabilitace,
Sociálně terapeutické dílny
3.1 Centra denních služeb
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
Dle zákona o sociálních službách, § 45 jsou Centra denních služeb definována následovně:
V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné fyzické osoby.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:








základní sociální poradenství
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 45 Centra denní služeb
Okamžitá kapacita - jednotlivec
Okamžitá kapacita - skupina
Počet uživatelů (unicitních)
Počet kontaktů
Intervence individuální (počet)
Intervence skupinová (počet)
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet dobrovolníků
Základní definovaná jednotka péče a definice základních metrik:
Základní definovaná jednotka péče = kontakt
Název metriky
Nákladovost na kontakt

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
celkové náklady v daném roce / počet setkání
s klienty nebo zájemci o službu za 1 rok
Počet kontaktů na 1 přepočtený úvazek počet setkání s klienty nebo zájemci o službu za 1 rok
pracovníků v přímé péči
/ počet přepočtených úvazků pracovníků v přímé
péči v daném roce
Nákladovost na jednoho klienta
celkové náklady v daném roce / počet unicitních
klientů
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Počet dobrovolníků
absolutní počet dobrovolníků
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3.2 Denní stacionáře
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
Dle zákona o sociálních službách, § 46 jsou Denní stacionáře definovány jako:
V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z
důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:









základní sociální poradenství
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 46 Denní stacionáře
Okamžitá kapacita - jednotlivec
Okamžitá kapacita - skupina
Počet uživatelů (unicitních)
Počet dobrovolníků

Základní definovaná jednotka péče a definice základních metrik:
Základní definovaná jednotka péče = unicitní klient
Název metriky
Nákladovost na jednoho klienta

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
celkové náklady v daném roce / počet unicitních
klientů za 1 rok
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka Celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Počet dobrovolníků
absolutní počet dobrovolníků

3.3 SAS pro seniory a osoby se ZP
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
Sociálně aktivizační služby jsou definovány dle zákona o sociálních službách, § 66 jako:
Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby poskytované osobám v
důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:
 základní sociální poradenství
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
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 sociálně terapeutické činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Okamžitá kapacita jednotlivec / skupina
Počet uživatelů (unicitních)
Počet telefonických, e-mailových a poštovních kontaktů
Intervence individuální (počet)
Intervence skupinová (počet)
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet dobrovolníků
Základní definovaná jednotka péče a definice základních metrik:
Základní definovaná jednotka péče = intervence.
Název metriky
Nákladovost na intervenci

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
celkové náklady v daném roce / počet intervencí za
1 rok
Počet intervencí na 1 přepočtený úvazek počet intervencí za 1 rok / počet přepočtených
pracovníků v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Nákladovost na jednoho klienta
celkové náklady v daném roce / počet unicitních
klientů za 1 rok
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Počet dobrovolníků
absolutní počet dobrovolníků

3.4 Sociální rehabilitace
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
zákon o sociálních službách, dle § 70 definuje sociální rehabilitace jako:
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti
a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků
a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem
využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje
formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech
sociálně rehabilitačních služeb.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti formou terénních a ambulantních
služeb:
 základní sociální poradenství
 nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
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Pokud je služba poskytována formou pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb
obsahuje vedle základních činností, následující činnosti:
 poskytnutí ubytování
 poskytnutí stravy
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 70 Sociální rehabilitace
Okamžitá kapacita - jednotlivec
Okamžitá kapacita - skupina
Okamžitá kapacita - lůžka8
Počet uživatelů (unicitních)
Počet hodin strávených v přímé péči u klientů / uživatelů (bez cesty)
Počet hodin strávených v přímé péči u klientů / uživatelů
(včetně cesty)
Počet kontaktů9
Intervence individuální (počet)
Intervence skupinová (počet)
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet lůžkodnů10
Počet dobrovolníků
Základní definovaná jednotka péče a definice základních metrik
Základní definovaná jednotka péče = intervence (pro všechny formy poskytované služby)
Název metriky
Nákladovost na intervenci

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
celkové náklady v daném roce / počet intervencí za
1 rok
Počet intervencí na 1 přepočtený úvazek počet intervencí za 1 rok / počet přepočtených
pracovníků přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Nákladovost na jednoho klienta
celkové náklady v daném roce / počet klientů za 1
rok
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Počet dobrovolníků
absolutní počet dobrovolníků

3.5 Sociálně terapeutické dílny
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
Dle § 67 zákona o sociálních službách jsou Sociálně terapeutické dílny definovány jako:
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z
důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani
chráněném trhu práce. Jejich účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních
návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

8

Platí pro služby formy „Pobytová sociální rehabilitace“
Platí pro služby formy „Terénní sociální rehabilitace“
10
Platí pro služby formy „Pobytová sociální rehabilitace“
9
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V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:





základní sociální poradenství
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění
 podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 67 Sociálně terapeutické dílny
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 67 Sociálně terapeutické dílny
Okamžitá kapacita - jednotlivec
Okamžitá kapacita - skupina
Počet uživatelů (unicitních)
Intervence individuální (počet)
Intervence skupinová (počet)
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet dobrovolníků

Základní definovaná jednotka péče a definice základních metrik
Základní definovaná jednotka péče = unicitní klient
Název metriky
Nákladovost na jednoho klienta

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
celkové náklady v daném roce / počet klientů za 1
rok
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Počet dobrovolníků
absolutní počet dobrovolníků
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4. Skupina služeb - Terénní programy, Kontaktní centra, Služby
následné péče, Terapeutické komunity
4.1 Terénní programy
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
Podle zákona o sociálních službách, § 69 jsou terénní programy definovány následovně:
Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena pro problémové skupiny osob, uživatele
návykových látek nebo omamných psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně
vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a
minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována anonymně.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 69 Terénní programy
Okamžitá kapacita - jednotlivec
Počet uživatelů (unicitních)
Počet kontaktů
Intervence individuální (počet)
Intervence skupinová (počet)
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet dobrovolníků

Základní definované jednotky péče a definice základních metrik
Základní definované jednotky péče = intervence a kontakt.
Název metriky
Nákladovost na intervenci

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
celkové náklady v daném roce / počet intervencí za
1 rok
Nákladovost na kontakt
celkové náklady v daném roce / počet setkání
s klienty nebo zájemci o službu za 1 rok.
Počet intervencí na 1 přepočtený úvazek počet intervencí za 1 rok / počet přepočtených
pracovníků přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Nákladovost na jednoho klienta
celkové náklady v daném roce / počet klientů za
1 rok
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Počet dobrovolníků
absolutní počet dobrovolníků

4.2 Kontaktní centra
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
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Kontaktní centra jsou definována zákonem o sociálních službách, § 59:
Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, popřípadě terénní služby osobám
ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik
spojených se zneužíváním návykových látek.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:
 sociálně terapeutické činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 59 Kontaktní centra
Okamžitá kapacita - jednotlivec
Okamžitá kapacita - skupina
Počet uživatelů (unicitních)
Počet kontaktů
Intervence individuální (počet)
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet dobrovolníků

Základní definované jednotky péče a definice základních metrik
Základní definované jednotky péče =intervence a kontakt.
Název metriky
Nákladovost na intervenci

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
celkové náklady v daném roce / počet intervencí za
1 rok
Nákladovost na kontakt
celkové náklady v daném roce / počet setkání
s klienty nebo zájemci o službu za 1 rok.
Počet intervencí na 1 přepočtený úvazek počet intervencí za 1 rok / počet přepočtených
pracovníků přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Nákladovost na jednoho klienta
celkové náklady v daném roce / počet klientů za
1 rok
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Počet dobrovolníků
absolutní počet dobrovolníků

4.3 Služby následné péče
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
Podle § 64, zákona o sociálních službách jsou Služby následné péče definovány:
Služby následné péče jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým
duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly lůžkovou péči
ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které
abstinují.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:
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základní sociální poradenství
sociálně terapeutické činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 64 Služby následné péče
Okamžitá kapacita - jednotlivec
Okamžitá kapacita - skupina
Počet uživatelů (unicitních)
Počet kontaktů
Intervence individuální (počet)
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet lůžkodnů
Počet dobrovolníků
Základní definované jednotky péče a definice základních metrik
Základní definované jednotky péče = intervence a kontakt.
Název metriky
Nákladovost na intervenci

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
celkové náklady v daném roce / počet intervencí za
1 rok
Nákladovost na kontakt
celkové náklady v daném roce / počet setkání
s klienty nebo zájemci o službu za 1 rok.
Počet intervencí na 1 přepočtený úvazek počet intervencí za 1 rok / počet přepočtených
pracovníků přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Počet kontaktů na 1 přepočtený úvazek počet kontaktů za 1 rok / počet přepočtených
pracovníků v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Nákladovost na jednoho klienta
celkové náklady v daném roce / počet klientů za
1 rok
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Počet dobrovolníků
absolutní počet dobrovolníků

4.4 Terapeutické komunity
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
Dle zákona sociálních službách, § 68 jsou Terapeutické komunity definovány:
Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na
návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění
do běžného života.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:






poskytnutí stravy
poskytnutí ubytování
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
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Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 68 Terapeutické komunity
Okamžitá kapacita lůžka
Počet uživatelů (unicitních)
Intervence individuální (počet)
Intervence skupinová (počet)
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet lůžkodnů
Počet dobrovolníků

Základní definovaná jednotka péče a definice základních metrik
Základní definovaná jednotka péče = lůžkoden.
Název metriky
Nákladovost na lůžkoden

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
celkové náklady v daném roce / počet lůžkodnů za
1 rok
Počet lůžkodnů na 1 přepočtený úvazek počet lůžkodnů za 1 rok / počet přepočtených
pracovníků v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Nákladovost na jednoho klienta
celkové náklady v daném roce / počet klientů za
1 rok
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Počet dobrovolníků
absolutní počet dobrovolníků
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5. Skupina služeb - Azylové domy, Domy na půl cesty, Noclehárny,
krizová pomoc, Nízkoprahová denní centra
5.1 Azylové domy
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
Podle zákona o sociálních službách, § 57 Azylové domy:
Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci
spojené se ztrátou bydlení.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 poskytnutí ubytování
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 57 Azylové domy
Okamžitá kapacita - jednotlivec
Okamžitá kapacita - skupina
Okamžitá kapacita – lůžka
Počet uživatelů (unicitních)
Intervence individuální (počet)
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet lůžkodnů
Počet neuspokojených zájemců o službu
Počet odmítnutých zájemců o službu
Počet bytových jednotek
Počet bytodnů
Počet dobrovolníků
Základní definované jednotky péče a definice základních metrik
Základní definované jednotky péče = intervence a lůžko/dny.
Název metriky
Nákladovost na intervenci

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
celkové náklady v daném roce / počet intervencí za
1 rok
Nákladovost na lůžkoden
celkové náklady v daném roce / počet lůžkodnů za
1 rok
Počet intervencí na 1 přepočtený úvazek počet intervencí za 1 rok / počet přepočtených
pracovníků v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Počet lůžkodnů na 1 přepočtený úvazek počet lůžkodnů za 1 rok / počet přepočtených
pracovníků v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Počet dobrovolníků
absolutní počet dobrovolníků

5.2 Domy na půl cesty
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
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Dle zákona o sociálních službách, § 58 Domy na půl cesty:
Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let věku, které po dosažení
zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z
jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí
svobody nebo ochranné léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je
přizpůsoben specifickým potřebám těchto osob.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:






základní sociální poradenství
poskytnutí ubytování
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 58 Domy na půl cesty
Okamžitá kapacita - jednotlivec
Okamžitá kapacita - skupina
Počet uživatelů (unicitních)
Intervence individuální (počet)
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet lůžkodnů
Počet dobrovolníků

Základní definované jednotky péče a definice základních metrik:
Základní definované jednotky péče = intervence a lůžko/dny.
Název metriky
Nákladovost na intervenci

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
celkové náklady v daném roce / počet intervencí za
1 rok
Nákladovost na lůžkoden
celkové náklady v daném roce / počet lůžkodnů za
1 rok
Počet intervencí na 1 přepočtený úvazek počet intervencí za 1 rok / počet přepočtených
pracovníků v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Počet lůžkodnů na 1 přepočtený úvazek počet lůžkodnů za 1 rok / počet přepočtených
pracovníků v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Počet dobrovolníků
absolutní počet dobrovolníků

5.3 Noclehárny
Definice typu služby dle zákona o sociálních službách:
Dle zákona o sociálních službách, § 63 Noclehárny:
Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití hygienického
zařízení a přenocování.
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V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 poskytnutí přenocování
Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 63 Noclehárny
Okamžitá kapacita - jednotlivec
Počet uživatelů (unicitních)
Počet kontaktů
Intervence individuální (počet)
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet lůžkodnů
Počet dobrovolníků
Základní definovaná jednotka péče a definice základních metrik:
Základní definovaná jednotka péče = lůžko/dny.
Název metriky
Nákladovost na lůžkoden

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
celkové náklady v daném roce / počet lůžkodnů za
1 rok
Počet lůžkodnů na 1 přepočtený úvazek počet lůžkodnů za 1 rok / počet přepočtených
pracovníků v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Počet dobrovolníků
absolutní počet dobrovolníků

5.4 Krizová pomoc
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
Dle zákona o sociálních službách, § 60 je Krizová pomoc definována jako:
Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná
osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji
nepříznivou sociální situaci vlastními silami.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:





poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby::
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 60 Krizová pomoc
Okamžitá kapacita - jednotlivec
Počet uživatelů (unicitních)
Počet kontaktů
Počet emailových a poštovních kontaktů
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Intervence individuální (počet)
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet lůžkodnů
Počet dobrovolníků

Základní definované jednotky péče a definice základních metrik
Základní definované jednotky péče = intervence a kontakt.
Název metriky
Nákladovost na intervenci

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
celkové náklady v daném roce / počet intervencí za
1 rok
Nákladovost na kontakt
celkové náklady v daném roce/ počet kontaktů za
1 rok
Počet intervencí na 1 přepočtený úvazek počet intervencí za 1 rok / počet přepočtených
pracovníků v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Počet kontaktů na 1 přepočtený úvazek počet kontaktů za 1 rok / počet přepočtených
pracovníků v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Počet dobrovolníků
absolutní počet dobrovolníků

5.5 Nízkoprahová denní centra
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
Dle zákona o sociálních službách, § 61 jsou Nízkoprahová denní centra definována jako:
Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby pro osoby bez přístřeší.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 61 Nízkoprahová denní centra
Okamžitá kapacita - jednotlivec
Počet uživatelů (unicitních)
Počet kontaktů
Intervence individuální (počet)
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet dobrovolníků

Základní definované jednotky péče a definice základních metrik:
Základní definované jednotky péče = intervence a kontakt.
Název metriky
Nákladovost na intervenci

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
celkové náklady v daném roce / počet intervencí za
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1 rok
Nákladovost na kontakt
celkové náklady v daném roce / počet kontaktů za
1 rok
Počet intervencí na 1 přepočtený úvazek počet intervencí za 1 rok / počet přepočtených
pracovníků v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Počet kontaktů na 1 přepočtený úvazek počet kontaktů za 1 rok / počet přepočtených
pracovníků v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Počet dobrovolníků
absolutní počet dobrovolníků
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6. Skupina služeb - Týdenní stacionáře, Domovy pro seniory, Domovy
pro osoby se zdravotním postižením, Chráněné bydlení, Sociální
služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče,
Odlehčovací služby, Domovy se zvláštním režimem
6.1 Týdenní stacionáře
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
Podle zákona o sociálních službách jsou týdenní stacionáře definovány v §47:
V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z
důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:










základní sociální poradenství
poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 47 Týdenní stacionáře
Okamžitá kapacita - lůžka
Počet uživatelů (unicitních)
Počet kontaktů
Intervence individuální (počet)
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet lůžkodnů
Počet uživatelů dle stupně závislosti
Počet neuspokojených zájemců o službu
Počet odmítnutých zájemců o službu
Počet dobrovolníků
Základní definovaná jednotka péče a definice základních metrik
Základní definovanou jednotkou péče = unicitní klient, lůžko/dny.
Název metriky
Celkový počet klientů na 1 přepočtený
úvazek pracovníků v přímé péči
Nákladovost služby vztažená ke kapacitě
zařízení
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
počet klientů za 1 rok / počet přepočtených úvazků
pracovníků v přímé péči v daném roce
celkové náklady v daném roce / kapacita zařízení
(počet lůžek)
celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
Stránka 35 z 53

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

v přímé péči
Nákladovost na lůžkoden
Počet dobrovolníků

úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
celkové náklady v daném roce / počet lůžkodnů za
1 rok
absolutní počet dobrovolníků

6.2 Domovy pro seniory
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
Dle § 49, zákona o sociálních službách jsou Domovy pro seniory definovány:
V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:










základní sociální poradenství
poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 49 Domovy pro seniory
Okamžitá kapacita - lůžka
Počet uživatelů (unicitních)
Počet kontaktů
Intervence individuální (počet)
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet lůžkodnů
Počet uživatelů dle stupně závislosti
Počet neuspokojených zájemců o službu
Počet odmítnutých zájemců o službu
Počet dobrovolníků
Základní definovaná jednotka péče a definice základních metrik
Základní definovanou jednotkou péče = unicitní klient, lůžko/dny.
Název metriky
Celkový počet klientů na 1 přepočtený
úvazek pracovníků v přímé péči
Nákladovost služby vztažená ke kapacitě
zařízení
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka
v přímé péči
Nákladovost na lůžkoden

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
počet klientů za 1 rok / počet přepočtených úvazků
pracovníků v přímé péči v daném roce
celkové náklady v daném roce / kapacita zařízení
(počet lůžek)
celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
celkové náklady v daném roce / počet lůžkodnů za
Stránka 36 z 53

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Počet dobrovolníků

1 rok
absolutní počet dobrovolníků

6.3 Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
Na základě zákona o sociálních službách jsou Domovy pro osoby se zdravotním postižením
definovány dle § 48:
V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:










základní sociální poradenství
poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Okamžitá kapacita - lůžka
Počet uživatelů (unicitních)
Počet kontaktů
Intervence individuální (počet)
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet lůžkodnů
Počet uživatelů dle stupně závislosti
Počet neuspokojených zájemců o službu
Počet odmítnutých zájemců o službu
Počet dobrovolníků
Základní definovaná jednotka péče a definice základních metrik
Základní definovanou jednotkou péče = unicitní klient, lůžko/dny.
Název metriky
Celkový počet klientů na 1 přepočtený
úvazek pracovníků v přímé péči
Nákladovost služby vztažená ke kapacitě
zařízení
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka
v přímé péči
Nákladovost na lůžkoden

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
počet klientů za 1 rok / počet přepočtených úvazků
pracovníků v přímé péči v daném roce
celkové náklady v daném roce / kapacita zařízení
(počet lůžek)
celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
celkové náklady v daném roce / počet lůžkodnů za
1 rok
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Počet dobrovolníků

absolutní počet dobrovolníků

6.4 Chráněné bydlení
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
Chráněné bydlení je definováno dle § 51, zákona o sociálních službách:
Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z
důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě
individuálního bydlení.
Služba obsahuje tyto základní činnosti:










základní sociální poradenství
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
poskytnutí ubytování
pomoc při zajištění chodu domácnosti
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 51 Chráněné bydlení
Okamžitá kapacita jednotlivec / skupina
Počet uživatelů (unicitních)
Počet kontaktů
Intervence individuální (počet)
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet lůžkodnů
Počet uživatelů dle stupně závislosti
Počet neuspokojených zájemců o službu
Počet odmítnutých zájemců o službu
Počet bytových jednotek
Počet dobrovolníků
Základní definovaná jednotka péče a definice základních metrik
Základní definovanou jednotkou péče = klient, lůžko/dny.
Název metriky
Celkový počet klientů na 1 přepočtený
úvazek pracovníků přímé péči
Nákladovost služby vztažená ke kapacitě
zařízení
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka
v přímé péči
Nákladovost na lůžkoden

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
počet klientů za 1 rok / počet přepočtených úvazků
pracovníků v přímé péči v daném roce
celkové náklady v daném roce / kapacita zařízení
(počet lůžek)
celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
celkové náklady v daném roce / počet lůžkodnů za
1 rok
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Počet dobrovolníků

absolutní počet dobrovolníků

6.5 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
zákon o sociálních službách definuje Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové
péče, dle § 52:
Ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již
nevyžadují lůžkovou péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez
pomoci jiné fyzické osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení lůžkové péče
do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo zajištěno
poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo pobytových sociálních služeb v
zařízeních sociálních služeb.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:









poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče
Okamžitá kapacita - lůžka
Počet uživatelů (unicitních)
Intervence individuální (počet)
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet lůžkodnů
Počet uživatelů dle stupně závislosti
Počet dobrovolníků

Základní definovaná jednotka péče a definice základních metrik:
Základní definovanou jednotkou péče = unicitní klient, lůžko/dny.
Název metriky
Celkový počet klientů na 1 přepočtený
úvazek pracovníků přímé péči
Nákladovost služby vztažená ke kapacitě
zařízení
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka
v přímé péči
Nákladovost na lůžkoden

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
počet klientů za 1 rok / počet přepočtených úvazků
pracovníků v přímé péči v daném roce
celkové náklady v daném roce / kapacita zařízení
(počet lůžek)
celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
celkové náklady v daném roce / počet lůžkodnů za
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Počet dobrovolníků

1 rok
absolutní počet dobrovolníků

6.6 Odlehčovací služby
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
Odlehčovací služby jsou definovány na základě zákona o sociálních službách § 44:
Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které
je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické
osobě nezbytný odpočinek.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:










základní sociální poradenství
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
poskytnutí ubytování v případě pobytové služby
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 44 Odlehčovací služby
Okamžitá kapacita - jednotlivec
Počet uživatelů (unicitních)
Počet kontaktů
Intervence individuální (počet)
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet lůžkodnů
Počet uživatelů dle stupně závislosti
Počet dobrovolníků

Základní definovaná jednotka péče a definice základních metrik
Základní definovanou jednotkou péče = unicitní klient
Název metriky
Celkový počet klientů na 1 přepočtený
úvazek pracovníků v přímé péči
Nákladovost služby vztažená ke kapacitě
zařízení
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka
v přímé péči
Počet dobrovolníků

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
počet klientů za 1 rok / počet přepočtených úvazků
pracovníků v přímé péči v daném roce
celkové náklady v daném roce / počet klientů za
1 rok
celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
absolutní počet dobrovolníků
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6.7 Domovy se zvláštním režimem
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
zákon o sociálních službách definuje Domovy se zvláštním režimem na základě § 50:
V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a
osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické
osoby. Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben specifickým
potřebám těchto osob.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:










základní sociální poradenství
poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
aktivizační činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 50 Domovy se zvláštním režimem
Okamžitá kapacita - lůžka
Počet uživatelů (unicitních)
Počet kontaktů
Intervence individuální (počet)
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet lůžkodnů
Počet uživatelů dle stupně závislosti
Počet neuspokojených zájemců o službu
Počet odmítnutých zájemců o službu
Počet dobrovolníků
Základní definovaná jednotka péče a definice základních metrik
Základní definovanou jednotkou péče = unicitní klient, lůžko/dny.
Název metriky
Celkový počet klientů na 1 přepočtený
úvazek pracovníků v přímé péči
Nákladovost služby vztažená ke kapacitě
zařízení
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka
v přímé péči
Nákladovost na lůžkoden
Počet dobrovolníků

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
počet klientů za 1 rok / počet přepočtených úvazků
pracovníků v přímé péči v daném roce
celkové náklady v daném roce / kapacita zařízení
(počet lůžek)
celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
celkové náklady v daném roce / počet lůžkodnů za
1 rok
absolutní počet dobrovolníků
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7. Skupina služeb - Raná péče, Tlumočnické služby, Průvodcovské a
předčitatelské služby, Podpora samostatného bydlení, Osobní
asistence
7.1 Raná péče
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
zákon o sociálních službách definuje Ranou péči na základě § 54:
Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7
let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního
stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické
potřeby.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:






základní sociální poradenství
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 54 Raná péče
Okamžitá kapacita jednotlivec
Počet uživatelů (unicitních)
Počet hodin strávených v přímé péči u klientů / uživatelů (bez cesty)
Počet hodin strávených v přímé péči u klientů / uživatelů (včetně cesty)
Počet kontaktů
Intervence individuální (počet)
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet dobrovolníků
Základní definovaná jednotka péče a definice základních metrik
Definovaná jednotka péče = unicitní klient a intervence
Název metriky
Nákladovost na jednoho klienta

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
celkové náklady v daném roce / počet klientů za
1 rok
Celkový počet klientů na 1 přepočtený celkový počet klientů za 1 rok / počet přepočtených
úvazek pracovníků přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Nákladovost na intervenci
celkové náklady v daném roce / počet intervencí za 1
rok
Počet intervencí na 1 přepočtený úvazek počet intervencí za 1 rok / počet přepočtených
pracovníků v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Počet dobrovolníků
absolutní počet dobrovolníků
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7.2 Tlumočnické služby
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
Tlumočnické služby definuje § 56, zákona o sociálních službách:
Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované osobám s poruchami
komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s
okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 56 Tlumočnické služby
Okamžitá kapacita - jednotlivec
Okamžitá kapacita - skupina
Počet uživatelů (unicitních)
Počet hodin strávených v přímé péči u klientů / uživatelů (bez cesty)
Počet hodin strávených v přímé péči u klientů / uživatelů (včetně cesty)
Počet kontaktů
Počet emailových a poštovních kontaktů
Intervence individuální (počet)
Intervence skupinová (počet)
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet dobrovolníků
Základní definovaná jednotka péče a definice základních metrik
Definovaná jednotka péče = počet hodin strávených v přímé péči u klienta
Název metriky
Stručný popis způsobu výpočtu metriky
Nákladovost na počet hodin strávených u celkové náklady v daném roce / počet hodin
klienta
pracovníků v přímé péči u klientů za 1 rok (bez
započítání cest za klienty)
Celkový počet hodin strávených u klienta na celkový počet hodin strávených u klienta / počet
1 přepočtený úvazek pracovníků v přímé péči
přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči v
daném roce
Nákladovost na jednoho klienta
celkové náklady v daném roce / počet klientů za 1
rok
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka v celkové náklady v daném roce / počet
přímé péči
přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči v
daném roce
Počet dobrovolníků
absolutní počet dobrovolníků

7.3 Průvodcovské a předčitatelské služby
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
zákon o sociálních službách § 42, definuje Průvodcovské a předčitatelské služby jako:
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Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby poskytované osobám,
jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo zdravotního postižení v oblasti orientace nebo
komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též
jako součást jiných služeb.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 42 Průvodcovské a předčitatelské služby
Okamžitá kapacita - jednotlivec
Počet uživatelů (unicitních)
Počet hodin strávených v přímé péči u klientů / uživatelů (bez cesty)
Počet hodin strávených v přímé péči u klientů / uživatelů (včetně cesty)
Počet kontaktů
Intervence individuální (počet)
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet dobrovolníků

Základní definovaná jednotka péče a definice základních metrik
Definovaná jednotka péče = počet hodin strávených v přímé péči u klienta
Název metriky
Stručný popis způsobu výpočtu metriky
Nákladovost na počet hodin strávených u celkové náklady v daném roce / počet hodin
klienta
pracovníků v přímé péči u klientů za 1 rok (bez
započítání cest za klienty)
Celkový počet hodin strávených u klienta na celkový počet hodin strávených u klienta / počet
1 přepočtený úvazek pracovníků přímé péči
přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči v
daném roce
Nákladovost na jednoho klienta
celkové náklady v daném roce / počet klientů za 1
rok
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka v celkové náklady v daném roce / počet
přímé péči
přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči v
daném roce
Počet dobrovolníků
absolutní počet dobrovolníků

7.4 Sociální rehabilitace
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
zákon o sociálních službách, dle § 70 definuje sociální rehabilitace jako:
Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti
a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků
a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem
využívajícím zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje
formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb poskytovaných v centrech
sociálně rehabilitačních služeb.
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V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti formou terénních a ambulantních
služeb:
 základní sociální poradenství
 nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností
vedoucích k sociálnímu začlenění
 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Pokud je služba poskytována formou pobytových služeb v centrech sociálně rehabilitačních služeb
obsahuje vedle základních činností, následující činnosti:
 poskytnutí ubytování
 poskytnutí stravy
 pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 70 Sociální rehabilitace
Okamžitá kapacita - jednotlivec
Okamžitá kapacita - skupina
Okamžitá kapacita - lůžka11
Počet uživatelů (unicitních)
Počet hodin strávených v přímé péči u klientů / uživatelů (bez cesty)
Počet hodin strávených v přímé péči u klientů / uživatelů
(včetně cesty)
Počet kontaktů12
Intervence individuální (počet)
Intervence skupinová (počet)
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet lůžkodnů13
Počet dobrovolníků
Základní definovaná jednotka péče a definice základních metrik
Základní definovaná jednotka péče = intervence (pro všechny formy poskytované služby)
Název metriky
Nákladovost na intervenci

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
celkové náklady v daném roce / počet intervencí za
1 rok
Počet intervencí na 1 přepočtený úvazek počet intervencí za 1 rok / počet přepočtených
pracovníků přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Nákladovost na jednoho klienta
celkové náklady v daném roce / počet klientů za 1
rok
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Počet dobrovolníků
absolutní počet dobrovolníků
11

Platí pro služby formy „Pobytová sociální rehabilitace“
Platí pro služby formy „Terénní sociální rehabilitace“
13
Platí pro služby formy „Pobytová sociální rehabilitace“
12
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7.5 Podpora samostatného bydlení
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
Podpora samostatného bydlení je definována v § 43, zákona o sociálních službách:
Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního
onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:







základní sociální poradenství
pomoc při zajištění chodu domácnosti
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § Podpora samostatného bydlení
Okamžitá kapacita - jednotlivec
Počet uživatelů (unicitních)
Počet hodin strávených v přímé péči u klientů / uživatelů (bez cesty)
Počet hodin strávených v přímé péči u klientů / uživatelů (včetně cesty)
Počet kontaktů
Intervence individuální (počet)
Počet dobrovolníků
Základní definovaná jednotka péče a definice základních metrik
Definovaná jednotka péče = počet hodin strávených v přímé péči u klienta
Název metriky
Stručný popis způsobu výpočtu metriky
Nákladovost na počet hodin strávených u celkové náklady v daném roce / počet hodin
klienta
pracovníků v přímé péči u klientů za 1 rok (bez
započítání cest za klienty)
Celkový počet hodin strávených u klienta na celkový počet hodin strávených u klienta / počet
1 přepočtený úvazek pracovníků v přímé péči
přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči v
daném roce
Nákladovost na jednoho klienta
celkové náklady v daném roce / počet klientů za 1
rok
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka v celkové náklady v daném roce / počet
přímé péči
přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči v
daném roce
Počet dobrovolníků
absolutní počet dobrovolníků

7.6 Osobní asistence
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
Osobní asistence je definována na základě zákona o sociálních službách, § 39:
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Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Služba se poskytuje bez časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a
při činnostech, které osoba potřebuje.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:









základní sociální poradenství
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při osobní hygieně
pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 39 Osobní asistence
Okamžitá kapacita jednotlivec
Počet uživatelů (unicitních)
Počet hodin strávených v přímé péči u klientů / uživatelů (bez cesty)
Počet hodin strávených v přímé péči u klientů / uživatelů (včetně cesty)
Počet dobrovolníků
Základní definovaná jednotka péče a definice základních metrik
Definovaná jednotka péče = počet hodin strávených v přímé péči u klienta
Název metriky
Stručný popis způsobu výpočtu metriky
Nákladovost na počet hodin strávených u celkové náklady v daném roce / počet hodin
klienta
pracovníků v přímé péči u klientů za 1 rok (bez
započítání cest za klienty)
Celkový počet hodin strávených u klienta na celkový počet hodin strávených u klienta / počet
1 přepočtený úvazek pracovníků v přímé péči
přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči v
daném roce
Nákladovost na jednoho klienta
celkové náklady v daném roce / počet klientů za 1
rok
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka v celkové náklady v daném roce / počet
přímé péči
přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči v
daném roce
Počet dobrovolníků
absolutní počet dobrovolníků
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8. Skupina služeb - SAS pro rodiny s dětmi, Nízkoprahová zařízení pro
děti a mládež, Intervenční centra
8.1 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
zákon o sociálních službách definuje Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podle § 65:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované
rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální
situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení
jeho vývoje.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:






základní sociální poradenství
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Okamžitá kapacita - jednotlivec
Okamžitá kapacita - skupina
Počet uživatelů (unicitních)
Počet hodin strávených v přímé péči u klientů terénní formy (včetně cesty)
Počet kontaktů
Intervence individuální (počet)
Počet dobrovolníků

Základní definovaná jednotka péče a definice základních metrik
Definovaná jednotka péče = intervence.
Název metriky
Nákladovost na intervenci

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
celkové náklady v daném roce / počet intervencí za
1 rok
Počet intervencí na 1 přepočtený úvazek počet intervencí za 1 rok / počet přepočtených
pracovníků přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Nákladovost na jednoho klienta
celkové náklady v daném roce / počet klientů za
1 rok
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Počet dobrovolníků
absolutní počet dobrovolníků

8.2 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
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zákon o sociálních službách definuje Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež podle § 62:
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby dětem ve
věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich
života předcházením nebo snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich
života, umožnit jim lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich
nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:





výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Okamžitá kapacita - jednotlivec
Okamžitá kapacita - skupina
Počet uživatelů (unicitních)
Počet kontaktů
Intervence individuální (počet)
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet dobrovolníků

Základní definovaná jednotka péče a definice základních metrik
Pro tento druh sociální služby jsou stanoveny dvě základní jednotky péče = intervence a kontakt
(osobní, e-mail, telefon, poštovní kontakt).
Název metriky
Nákladovost na intervenci

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
celkové náklady v daném roce / počet intervencí za
1 rok
Nákladovost na kontakt
celkové náklady v daném roce / počet kontaktů za
1 rok
Počet intervencí na 1 přepočtený úvazek počet intervencí za 1 rok / počet přepočtených
pracovníků přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Nákladovost na jednoho klienta
celkové náklady v daném roce / počet klientů za
1 rok
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Počet dobrovolníků
absolutní počet dobrovolníků

8.3 Intervenční centra
Definice druhu služby dle zákona o sociálních službách:
Intervenční centra jsou definována dle zákona o sociálních službách, § 60a
V intervenčních centrech je na základě vykázání ze společného obydlí nabídnuta pomoc osobám
ohroženým násilným chováním vykázané osoby nejpozději do 48 hodin od doručení kopie úředního
záznamu o vykázání. Pomoc intervenčního centra může být poskytnuta rovněž na základě žádosti
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osoby ohrožené násilným chováním jiné osoby obývající s ní společné obydlí nebo i bez takového
podnětu, a to bezodkladně poté, co se intervenční centrum o ohrožení osoby násilným chováním
dozví. Sociální služby v intervenčním centru jsou poskytovány jako služby ambulantní, terénní nebo
pobytové.
Služby
intervenčních
center
jsou
poskytovány
bezplatně.
Součástí služby je zajištění spolupráce a vzájemné informovanosti mezi intervenčními centry,
poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí, obcemi, útvary Policie
České republiky a obecní policie, jakož i ostatními orgány veřejné správy.
V rámci poskytování služby jsou zajišťovány tyto základní činnosti:





poskytnutí ubytování
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
sociálně terapeutické činnosti
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Přehled vstupních dat sledovaných na úrovni sociální služby:
Sledovaná vstupní data sociální služby: § 60a Intervenční centra
Okamžitá kapacita jednotlivec
Počet uživatelů (unicitních)
Počet kontaktů
Intervence individuální (počet)
Celkový čas poskytnutých intervencí
Počet lůžkodnů
Počet dobrovolníků

Základní definovaná jednotka péče a definice základních metrik
Definovaná jednotka péče = počet hodin v přímé péči (bez cesty) = celkový čas poskytnutých
intervencí
Název metriky
Nákladovost na celkový čas poskytnutých
intervencí
Celkový čas poskytnutých intervencí na 1
přepočtený úvazek pracovníků v přímé péči

Stručný popis způsobu výpočtu metriky
celkové náklady v daném roce / celkový čas
poskytnutých intervencí za 1 rok
celkový čas poskytnutých intervencí za 1 rok / počet
přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči
v daném roce
Nákladovost na jednoho klienta
celkové náklady v daném roce / počet klientů za 1
rok
Náklady na přepočtený úvazek pracovníka celkové náklady v daném roce / počet přepočtených
v přímé péči
úvazků pracovníků v přímé péči v daném roce
Počet dobrovolníků
absolutní počet dobrovolníků
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PŘÍLOHA – DEFINICE POJMU „INTERVENCE“ A „KONTAKT“
V procesu přípravy této Metodiky a s ní provázané přípravy on-line Katalogu patřily v rámci diskusí
zástupců Ústeckého kraje, zástupců zpracovatele a jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb mezi
nejdiskutovanější skutečnosti pojetí definic tzv. „intervence“ a „kontaktu“. Tyto ukazatele tvoří
v případě některých druhů sociálních služeb významnou součást spektra vstupních ukazatelů, které
jsou na jejich úrovni prostřednictvím pravidelného sběru dat v Katalogu sledovány a podrobovány
analýze a tudíž mají potenciál ovlivňovat proces hodnocení kvality a efektivnosti těchto služeb.
Účelem této stručné přílohy je tedy přinést jasnou definici obou těchto pojmů, jež umožní
jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb lépe pochopit jejich obsah v provázanosti s požadavky
výkaznictví na úrovni jimi poskytovaného spektra sociálních služeb.
Před specifikací definic pojmů „intervence“ a „kontakt“ je potřeba jednoznačně definovat i pojem
„klient sociální služby“. Klientem je osoba spadající do okruhu osob příslušného druhu sociální služby,
která má uzavřenu písemnou nebo ústní smlouvu o poskytování sociální služby14. V případě, že je s
uživatelem uzavírána ústní smlouva, existuje o jejím sjednání písemný záznam, konkrétní forma
zápisu je záležitostí poskytovatele služby. Poskytovatel může vést anonymní evidenci v případech,
kdy to vyžaduje charakter služby nebo na žádost osoby. Není tedy nutné, aby byl v takovém případě
záznam podepsán uživatelem (tzn. stačí parafa uživatele či pouze podpis pracovníka). V okamžiku
uzavření smlouvy je uživatel započítán mezi osoby, které byly sociální službou daného poskytovatele
podpořeny (počet uzavřených smluv = počet podpořených osob/klientů).
Definice pojmu „intervence“
Intervencí se rozumí odborná pomoc pracovníka subjektu poskytujícího danou sociální službu ve
prospěch klienta nebo zájemce o službu bez stanovení minimální délky, o které existuje písemný
záznam. Doporučuje se však, aby minimální délka intervence byla nad 30 minut, přičemž do této
doby je započítána příprava pracovníka na intervenci, vlastní intervence, sebereflexe pracovníka a
provedení záznamu o intervenci. Intervence musí vykazovat tyto znaky:
 je vztažena k řešení nepříznivé sociální situace konkrétní osoby (klienta/zájemce o službu),
 přispívá k naplňování individuálního plánu (je-li vytvořen).
Při splnění uvedených znaků se u intervencí rozlišuje několik typů. Vykazování podle typů se v rámci
touto Metodikou nastíněných postupů nevyžaduje, uvádí se pouze celkový počet realizovaných
intervencí. Typy intervencí jsou následující:
 Individuální intervence
 Skupinová intervence - odborná pomoc konkrétním klientům/zájemcům o službu v rámci
skupinové práce s více osobami.
Příklad: Jednání nad 30 min jednoho pracovníka s 10 klienty se rovná 1 intervenci (vztaženo
k úvazku pracovníka).

14

V rámci služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi se za klienta služby považuje rodina. Započíst ji lze pouze
jedenkrát bez ohledu na počet členů, a to tak, že se započte pouze ta osoba, se kterou pracovník služby pracuje nejvíce (tzn.
muž nebo žena). Osobu, kterou z rodiny poskytovatel započítá, si vybere na začátku realizace služby (vstupu uživatele do
služby), poté ji už nemění (pokud uživatel – rodina službu nadále využívá). Není přitom rozhodující, s kým je smlouva o
poskytování sociální služby uzavřena. Děti se nezapočítají vůbec. V rámci služby azylové domy, které jsou určeny pro osoby
pečující o osobu blízkou (rodiče s dětmi) se za klienta služby považuje vždy pouze dospělá osoba, děti se nezapočítávají.
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 Intervence v rámci interdisciplinární spolupráce - intervence, které jsou činěny v zájmu
konkrétní osoby (klienta nebo zájemce o službu) ve spolupráci s dalšími odborníky
zabývajícími se danou problematikou (policie, obecní úřady, zdravotnická zařízení apod.).
Může se jednat jak o kontakt pracovníka sledované sociální služby s jiným odborným
pracovníkem/pracovníky, tak také např. o participaci v rámci případových konferencí.
Jak již bylo uvedeno, o každé intervenci musí existovat písemný záznam, který je součástí (sociálního)
spisu klienta. Pro účely následného bezproblémového vykazování realizovaných intervencí lze
doporučit průběžné vedení jednoduché interní statistiky, do které mohou jednotliví poskytovatelé
sociálních služeb zaznamenávat počty uskutečněných intervencí pro snadnější orientaci
(např. formou tabulky s identifikací klientů / zájemců o službu a počtem jim poskytnutých intervencí,
případně daty jejich poskytnutí), s tím, že konkrétní obsah intervence bude možné dohledat v
(sociálním) spisu daného klienta.
Intervenci můžeme vnímat též jako setkání pracovníka subjektu poskytujícího danou sociální službu a
klienta při individuálním plánování – v tomto případě můžeme hovořit o intervenci přímé (jednání
s klientem) i nepřímé (např. jednání s opatrovníkem či rodiči klienta). Písemný záznam o intervenci je
pak součástí individuálního plánu klienta, kde je tedy možné vyhledat i konkrétní obsah intervence.
I v tomto případě je pro možnost následného bezproblémového vykazování doporučit průběžné
vedení jednoduché interní statistiky (viz výše). Obdobně je možné za intervenci označit i jinou formu
podpory klienta v těžké situaci - intervencí tak může být např. i rozhovor, který má pro klienta v jeho
dané sociální situaci smysl či význam (tzn. že se jedná o činnost, která je podstatou sociální práce jako
takové, ale není jejím běžným úkonem péče, který je možné nějakým způsobem zpoplatnit či jinak
vyčíslit, ohodnotit). Z pohledu výkaznictví je nicméně důležitý čas trvání, který v případě intervence
převyšuje hranici 30 minut.
Definice pojmu „kontakt“
Kontakt může být osobní, telefonický, elektronický či písemný.
V ambulantních službách vnímáme kontakt jako výskyt klienta nebo zájemce o službu ve službě za
den (návštěvnost). V případě zájemců o službu můžeme hovořit o počtu tzv. prvokontaktů – tedy
návštěvnosti osob (zájemců o službu), které (zatím) nejsou klienty služby a nemají uzavřenu smlouvu
o poskytování sociální služby.
V terénních službách vnímáme kontakt jako počet setkání pracovníka subjektu poskytujícího danou
sociální službu s klientem nebo zájemcem o službu za den. I zde můžeme hovořit, resp. vyčlenit počet
tzv. prvokontaktů (definice – viz výše).
Za kontakt se nepovažuje např.:
 depistáž bez osobního setkání s klientem či zájemcem o službu,
 základní sociální poradenství poskytované osobám jiným než zájemcům o službu a klientům.
Jeden klient nebo zájemce o službu může být v jeden den zapsán jako kontakt pouze jednou.
Kontakt by měl zahrnovat interakci pracovníka subjektu poskytujícího danou sociální službu s
klientem služby nebo zájemcem (např. oslovení, mapování potřeb, běžný rozhovor, atp.). V rámci
kontaktu (za 1 den) lze poskytnout více tzv. intervencí (viz výše). Každý kontakt však intervencí být
nemusí (podle definice intervence). Za kontakt se považuje pouze osobní setkání pracovníků s klienty
nebo zájemci. Minimální délka kontaktu musí činit alespoň 10 minut. V případech, kdy je jedna
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služba v jednom dni realizována ambulantní i terénní formou zároveň, je kontakt evidován pouze
jedenkrát.

PODPORA

Krajský úřad Ústeckého kraje
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
Telefon: +420 475 657 901
E-mail: faistova.s@kr-ustecky.cz
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