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Přípravné a související aktivity


Monitoring SPRSS LK 2009-2013
(leden – duben 2013)



Návrh parametrů základní sítě sociálních služeb v
Libereckém kraji
(prosinec 2012 – červenec 2013)



Klíč financování sociálních služeb v LK



Monitoring komunitních plánů



Dílčí analýzy realizované v rámci projektu IP3
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Schéma zpracování SPRSS LK 2007-2014
VSTUPY
data – analýzy – komunitní plány –
PRLK – metodiky MPSV
monitoring - další podklady

PRINCIPY A
PARAMETRY SÍTĚ
SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB v LK

NÁVRH KLÍČE
FINANCOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB V LK

ANALYTICKÁ ČÁST
STRATEGICKÁ ČÁST
PROVÁDĚCÍ ČÁST
FINANČNÍ ČÁST
3

Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb v LK 2014 - 2017
Postup zpracování – fáze – harmonogram:


Podklady, metodika, projednání postupu

01 - 02 / 2013



Analytická část

03 - 06 / 2013



Strategická část

04 - 06 / 2013



Prováděcí část

05 - 07 / 2013



Finanční část

07 - 08 / 2013



Finalizace, projednání (vč. KKS)

08 - 09 / 2013
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DEFINUJE:

Principy sítě sociálních služeb v LK
SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V
LIBERECKÉM KRAJI
STÁT (MPSV)

MINIMÁLNÍ SÍŤ
GARANCE PODPORY
Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ

LIBERECKÝ KRAJ
(SPRSS)

ZÁKLADNÍ SÍŤ

LIBERECKÝ KRAJ
(SPRSS + KP)

ROZŠÍŘENÁ SÍŤ

ČÁSTEČNÁ PODPORA
Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ

OSTATNÍ
SLUŽBY

JEDNORÁZOVĚ NEBO
BEZ PODPORY
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SWOT analýza SPRSS LK 2014 - 2017
S

Silné stránky

W

Slabé stránky

S1

Stabilita a rozsah současné sítě sociálních služeb
v Libereckém kraji

W1

Trvalé podfinancování sociálních služeb (týká se všech zdrojů)

W2

Snižování podílu státní dotace na financování sociálních služeb

S2

Vzájemně provázaný systém krajského plánování
sociálních služeb s plánováním na místní úrovni

W3

Nerovnoměrná dostupnost některých druhů sociálních služeb na
území kraje, zejména v odlehlých lokalitách

W4

Nedostatečná meziresortní spolupráce, ovlivňující poskytování
služeb

S3

Zavedené standardy kvality sociálních služeb

S4

Spolupráce poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů služeb
v rámci komunitního plánování

W5

Nepropojenost systému zdravotnických a sociálních služeb

S5

Vyhovující odborná úroveň personálu sociálních služeb

W6

Využívání příspěvku na péči pro jiné účely

S6

Zlepšená informovanost veřejnosti o nabídce sociálních
služeb

W7

Nedostatečně rozvinuté komunitní a alternativní formy sociální
péče

S7

Zavedený systém spolufinancování protidrogových služeb
(stát, kraj, obce)

W8

Problematická ekonomická efektivita některých druhů služeb

Provázanost SPRSS LK s ostatními rozvojovými
dokumenty kraje

W9

Nedostatečný systém péče o chronicky duševně nemocné

S8

W10

Nevyrovnané podmínky provozování a financování rezidenčních
služeb různých zřizovatelů a právních forem
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SWOT analýza SPRSS LK 2014 - 2017
O

Příležitosti

O1

Další přizpůsobení sociálních služeb skutečným potřebám uživatelů

O2

Cílená podpora vzájemné návaznosti sociálních i dalších služeb

T

Hrozby

T1

Růst provozních nákladů na poskytování sociálních
služeb

O3

Udržení a podpora vzájemné spolupráce všech aktérů sociálních služeb

O4

Posilování meziresortní spolupráce, zejména na krajské a místní úrovni

T2

Implementace parametrů základní sítě sociálních služeb v LK a klíče financování
jako základ ekonomické stability služeb
Zavedení systému sledování efektivity využívání finančních prostředků z veřejných
zdrojů

Chybějící systému víceletého financování
sociálních služeb

T3

Nejistota spojená s očekávání změn systému
financování služeb

Rozšiřování a prohlubování veřejně dostupných informací o sociálních službách

T4

Rostoucí počet osob ohrožených sociálním
vyloučením

T5

Zhoršující se věková skladba obyvatelstva,
zejména ve východní části kraje

T6

Nedostatečné ohodnocení práce v sociálních
službách a z toho plynoucí zvýšená fluktuace a
demotivace kvalifikovaného personálu

T7

Zhoršující se věková skladba obyvatelstva,
zejména ve východní části kraje

T8

Dvoukolejnost kontroly poskytování sociálních
služeb (kraj, úřad práce)

T9

Riziko omezení procesu plánování (zejména
komunitního v obcích) po ukončení individuálního
projektu IP3

O5
O6
O7
O8
O9
O10

Dopracování a aktualizace rozvojových plánů služeb, včetně jejich kompatibility s
komunitními plány měst a obcí
Dokončení a implementace koncepce řešení problematiky národnostních menšin a
vyloučených lokalit
Podpora komunitní práce s příslušníky národnostních menšin a osobami
ohroženými sociálním vyloučením s důrazem na prevenci

O11

Působení Komise pro národnostní menšiny a sociální začleňování

O12

Podpora zavádění aktivních nástrojů prorodinné politiky

O13

Podpora pečujících osob posilování systému sdílené péče

O14

Využívání dalších dotačních zdrojů včetně ESF

O15

Udržování dobré odborné úrovně poskytovatelů sociálních služeb

O16

Vzájemná výměna zkušeností a benchmarking poskytovatelů sociálních služeb

O17

Aplikace jednotných kritérií pro sledování rozvoje sociálních služeb v LK

O18

Nové nastavení systému sociální práce na obcích v přenesené působnosti
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OSA STRATEGICKÉ ČÁSTI
SPRSS LK 2014-2017
VIZE

ROK 2025
STRUKTURÁLNÍ ZMĚNY

SYSTÉMOVÁ OPATŘENÍ

ROK 2017
STRATEGICKÉ CÍLE

ROZVOJOVÉ AKTIVITY
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2014 - 2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb v LK 2014 - 2017
Projednání a připomínkování návrhu:


1. fáze – strategická „osa“ SPRSS LK 2014-2017







zveřejnění a rozeslání všem aktérům
sběr připomínek a podnětů
vypořádání připomínek (zpracovatel)
vyhodnocení a finální návrh (odborná skupina)

do 24. 6.
do 15. 7.
do 26. 7.
do 9. 8.

2. fáze – kompletní dokument (vč. prováděcí a finanční části)


proběhne v srpnu a září, bude včas upřesněno a oznámeno

Přímo budou osloveni všichni poskytovatelé (kromě jiných),
materiály budou k dispozici také na www kraje, případné další
informace na OSV KÚLK nebo u zpracovatele.
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Děkujeme Vám za pozornost.
Jiří Lauerman, Iva Votrubcová
LB plán, s.r.o.
tel. 485 102 440

www.lbplan.cz
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