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• Národní strategie rozvoje sociální služeb do r. 2025, Akční plán 2017 – 2018 
(Aktivita E) 

 

• Vybrané rozvojové oblasti sociálních 

• Rozvoj systému  
• Rozvoj modelů kvality 
• Transformace a deinstitucionalizace 
 

• Novela zákona o sociálních službách 

Rozvoj sociálních služeb - aktuálně 



Rámcový dokument, který určuje směřování sociálních služeb v ČR do určitého období. Vychází z obecné 

vize, že tato národní strategie stanovuje pouze souhrnné cíle sociální politiky, resp. sociálních služeb.  

Určitá opatření národní strategie rozvoje sociálních služeb jsou realizována prostřednictvím 

individuálních projektů MPSV: 

• Oblast rozvoje jednotlivých druhů sociálních služeb prostřednictvím projektu Rozvoj systému sociálních 

služeb 

• Oblast kvality je realizována prostřednictvím projektu Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém 

sociálních služeb (RPQ) 

• Oblast transformace sociálních služeb prostřednictvím projektu Život jako každý jiný 

 

Národní strategie rozvoje sociální 
služeb do r. 2025  



• Předmětem projektu je zkvalitnění a rozvoj dílčích oblastí systému soc. služeb s 
důrazem na jejich efektivnější aplikaci v praxi. Jedná se především o oblasti registrace 
sociálních služeb a nových typů sociálních služeb. V oblasti rozvoje je projekt zaměřen 
na vývoj alternativní a augmentativní komunikace a jejich využití v systému sociálních 
služeb či na podporu dostupnosti služeb pro osoby s poruchou autistického spektra. 

 

• Hlavním cílem projektu je podpořit dostupnost sociálních služeb vůči jejich uživatelům 
prostřednictvím efektivního a transparentního prostředí pro jejich poskytování. 

 

• Webová prezentace projektu: http://rsss.mpsv.cz/ 

Rozvoj systému sociálních služeb 
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Klíčové aktivity 

1. Proces vstupu uživatelů do sociálních služeb a zhodnocení/ přiznání nároku na jejich 
poskytování 

2. Rozvoj informačního systému na sledování sociálních jevů 

3. Nové druhy sociálních služeb 

4. Úprava bezpečnosti pracovníků poskytujících sociální služby z pohledu jejich zdraví 

5. Registrace a nelegálně poskytované sociální služby 

6. Nástroje a metody podpory pro osoby se zdravotním postižením s potřebou 
specifických způsobů komunikace 

7. Podpora legislativních a metodických změn v systému sociálních služeb 

8. PR – Osvěta projektu 

Rozvoj systému sociálních služeb 



Připravované a realizované výstupy 

• Analýzy a komparativních studie 
1. Mezinárodní srovnání systémů posouzení oprávněnosti nároku zájemce pro vstup 

do sociální služby 

2. Komparativní studie situace v oblasti nelegálně poskytovaných sociálních služeb ve 
vybraných zemích EU 

3. Analýza podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků při poskytování 
sociálních služeb 

4. Analýza legislativních změn v praxi poskytování sociálních služeb na sociálně 
zdravotním pomezí 

5. Právní analýza a návrh potřebných opatření vztahujících se k právním normám 
navazujícím na systém sociálních služeb a jejich harmonizace 

 

Rozvoj systému sociálních služeb 



Připravované a realizované výstupy 

• Metodické a shrnující materiály 
1. Návrh řešení pro posouzení nároku na poskytování sociální služby – pro jednotlivé formy 

poskytování sociálních služeb (ambulantní, terénní, pobytové) 

2. Návrhy opatření pro efektivnější řešení výskytu nelegálně poskytovaných sociálních služeb 

3. Návrh řešení bezpečnosti pracovníků poskytujících sociální služby z pohledu jejich zdraví 

4. Materiál shrnující způsob komunikace a nástroje pro komunikaci pro osoby s demencí 

5. Materiál shrnující způsob komunikace a nástroje pro komunikaci pro osoby s PAS 

6. Praktická doporučení pro legislativní a metodické úpravy systému sociálních služeb 

7. Metodika pro zjišťování dostupnosti sociálních služeb pro osoby s PAS 

8. Materiálně technický a personální standard sociálních služeb pro osoby s PAS 

9. Doporučený postup, kterým se v rámci metodického a koncepčního vedení MPSV vypracovává 
Kodex chování ve smyslu čl. 40 GDPR pro potřeby výkonu sociální politiky 

Rozvoj systému sociálních služeb 



Připravované a realizované aktivity 

• metodické semináře a dvoudenní metodická setkání pro metodiky a 
registrátory sociálních služeb krajských úřadů – důležitá spolupráce s kraji 

• stáže pro pracovníky MPSV u poskytovatelů sociálních služeb 

• vzdělávacích materiály (brožurky, publikace) pro poskytovatele sociálních 
služeb a pracovníky krajských úřadů s tématikou registrace a nelegálně 
poskytovaných sociálních služeb 

• osvětové konference projektu 

Rozvoj systému sociálních služeb 



Praktická doporučení pro legislativní a metodické úpravy systému 
sociálních služeb 

• Výkladové stanovisko k problematice § 4 zák. č. 256/2001 Sb., o 
pohřebnictví a o změně některých zákonů, k tzv. přechodnému ukládání 
lidských pozůstatků v chladicích zařízeních – zveřejněno v roce 2017 (jako 
společné stanovisko MPSV a MMR) s cílem dát poskytovatelům sociálních 
služeb, tj. týdenním stacionářům, domovům pro osoby se zdravotním 
postižením, domovům pro seniory a domovům se zvláštním režimem 
návod, jak interpretovat a aplikovat povinnosti stanovené uvedeným 
ustanovením zákona o pohřebnictví 

 

Rozvoj systému sociálních služeb 



Praktická doporučení pro legislativní a metodické úpravy systému 
sociálních služeb – zpracované podklady: 
• výkladové stanovisko k bezúhonnosti a bezdlužnosti dle zákona o sociálních službách (z pohledu registrátora) 

• podklad pro doporučený postup pro službu odborné sociální poradenství v oblasti adiktologie 

• podklad pro doporučený postup  - SAS pro rodiny s dětmi 

• zpracované materiály k doporučeným postupům v oblasti základních činností při poskytování sociálních služeb, 
které budou tvořit podklad prováděcího předpisu k připravované novelizaci zákona o sociálních službách 

• návrhy k aktualizaci DP č. 4/2016 - Problematika podmínek registrace, oznamování změn v registraci, pozbytí 
platnosti registrace a zrušení registrace poskytovatelů sociálních služeb 

• návrhy na aktualizaci a doplnění Doporučeného postupu postup č. 2 /2014 - Problematika neregistrovaných 
sociálních služeb a stíhání správního deliktu poskytování sociálních služeb bez oprávnění k jejich poskytování 

Rozvoj systému sociálních služeb 



Program dobrovolného rámce kvality sociálních služeb – nadstavbový model kvality: 

• je určen pro poskytovatele, kteří v rámci svých služeb mají již implementovaný některý model kvality 

– např. ISO, EFQM, QMSS, CAF atd. a aktivně jej v praxi využívají 

•   pro organizace, které dlouhodobě pracují na systému řízení kvality v 9 oblastech 

• Naplňování jednotlivých principů bude posuzováno na základě příkladů dobré praxe. 

• pilotáž programu od března 2019 

• Cena kvality MPSV 

Oblast kvality sociálních služeb 



Tvorba akčního plánu přechodu od ústavní péče 
k podpoře v komunitě s pomocí terénních, 
ambulantních a pobytových sociálních služeb 
komunitního typu pro období 2019 – 2021 

Transformace a 
deinstitucionalizace 



• Vychází z NSRSS - zajistit přechod od institucionálního 
modelu péče k podpoře osob v přirozeném prostředí. 

• Orientován na osoby s jakýmkoliv znevýhodněním. 

• Stanovení specifických cílů a jednotlivých opatření vychází 
z předchozí analytické části a z diskusí se členy pracovní 
skupiny pro tvorbu tohoto Akčního plánu přechodu. 

 

 

 

Akční plán přechodu od ústavní péče: VIZE 



• Stanovit minimální standard kvality (personální a materiální 
standardy) 

• Tvorba a implementace krajských plánů rozvoje sociálních služeb 
a komunitní plány péče  

• Edukace sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách 
v principech a dovednostech změn v praxi a přístupu ke klientům 

• Zpracovaní návrhu novely zákona o sociálních službách + vymezit 
a aktualizovat základní pojmy 

Akční plán přechodu od ústavní péče: CÍLE 



• Zajištění dostatečného počtu finančních prostředků na 
komunitní služby ve formě mandatorního výdaje státního 
rozpočtu 

• Upravit funkci příspěvku na péči, podporovat částečné 
úvazky a flexibilní formy práce apod. 

• Postupné snižování kapacit v institucích a následný úplný 
přechod ke komunitní péči 

Akční plán přechodu od ústavní péče: CÍLE 



Novela zákona o sociálních službách - na základě rozhodnutí vedení 
MPSV 

• předložení vládě v prosinci 2019 
• účinnost leden 2021 
 

Jednotlivá témata budou otevřena s odbornou veřejností  

Novela zákona o sociálních službách 



Úprava registračních podmínek, neregistrované služby 

Změna druhů sociálních služeb 

Kvalita služeb  

Financování sociálních služeb 

Plánování a síťování sociálních služeb 

Kvalifikace a vzdělávání 

Příspěvek na péči 

Rozvoj sociální práce ve veřejné správě a sociálních službách 

Témata novely 



 

DĚKUJI ZA  POZORNOST 

Změny MPSV v oblasti rozvoje 
sociálních služeb 


