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POSTUPY V PROCESU PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

Během posledních deseti let se postupy v procesech plánování rozvíjely  

a docházelo k jejich postupnému upřesňování a metodickému ujasňování. 

Důležitou tečkou se stalo ukončení projektu „Zajištění místní a typové 

dostupnosti sociálních služeb“ a již zmíněné Metodiky pro plánování sociálních 

služeb. Tyto metodiky obsahují ověřené a doporučující postupy pro zavádění 

metody plánování sociálních služeb.  

Postupy metody komunitního plánování lze rozdělit do čtyř fází. Na fázi 

přípravnou, analytickou, strategickou a realizační.1 

Fáze přípravná  

V úvodní fázi probíhají první kroky při rozhodování, zda, proč a jak 

zahájit proces plánování sociálních služeb na daném území. Podnět může přijít  

jak ze strany zadavatele, tak poskytovatele nebo uživatele sociálních služeb. 

V některých případech také ze strany nestátní neziskové organizace, která  

se zabývá procesem komunitního plánování.  

Jak se ukázalo v praxi, základem úspěchu v plánování je jasně 

deklarovaná politická podpora. Ovšem nezbytná jsou i další jasná zadání, ke 

kterým patří přesně vymezené území, na kterém bude proces realizován. Dále 

pak jasně stanovený očekávaný výstup a také předem určené časové období, na 

jaké se plán vytváří.  

Politická podpora 

Politická podpora je nezbytným základem procesů plánování sociálních 

služeb. Procesy realizované bez politické podpory představitelů daného 

plánovaného území ztrácejí význam. Politickou podporu vyjadřuje 

město/obec/kraj usnesením zastupitelstva či rady města/obce/kraje. Tímto 

usnesením v úvodu procesu se zavazuje k vytvoření strategického dokumentu, 

plánu rozvoje sociálních služeb.  

                                                      
1 Srov. CPKP STŘEDNÍ MORAVA. Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných,  

s. 17. 
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Usnesení může vypadat například takto: „Dne 14. 11. 2005 Rada města 

Lipníka nad Bečvou vyjádřila zájem o proces komunitního plánování 

sociálních služeb a současně vyjádřila podporu aktivní účasti zástupců města 

v tomto procesu. Dále potvrdila závaznost komunitního plánu jako 

koncepčního dokumentu určujícího hlavní směry rozvoje sociálních služeb ve 

městě.2 Nebo „Projekt byl schválen Radou města usnesením č. 2447/90 ze dne 

13. 3. 2006 a Zastupitelstvem města Šternberka usnesením č. 653/24 ze dne 

29. 3. 2006.“3 

Jak upozorňují metodiky, postup získávání a dojednávání této podpory 

bude v každém místě probíhat různě, zejména s ohledem na historii vztahů 

v této lokalitě, místní možnosti a zvyklosti.4 

V České republice se také setkáváme s častou formalizací politické 

podpory. Daná oblast sice má usnesení deklarující politickou podporu, ale 

jinak je politická účast v celém procesu nulová. Proto se může stát, že i přesto,  

že je plán rozvoje sociálních služeb kvalitně vypracovaný, jeho nepřijetí  

na politické úrovni či přijetí pouze formální a nezačlenění do celkové strategie 

dané oblasti, zapříčiní jeho neuvedení v život! 

Přesně vymezené území 

Pokud mluvíme o určení území v menších jednotkách než je kraj, jsou 

možné různé varianty. Například území obce, spádové oblasti, svazek obcí, 

mikroregion, aj. Jak podotýká Martina Macurová, „je nutné ovšem mít na 

mysli skladebnost jednotlivých plánů na krajské úrovni, zamezí vytváření tzv. 

hluchých míst.“5  

 

Finanční zdroje  

Rozsah finančních prostředků potřebných pro realizaci procesu plánování 

sociálních služeb je určen množstvím a náročností aktivit a prací, ale také 

                                                      
2 MIKEŠKOVÁ, G. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Lipnicku pro léta 2007 – 2011. 

Přerov: Centrum pro komunitní práci ČR, 2007, s. 5. 
3 Srov. REALIZAČNĚ - MANAŽERSKÝ TÝM KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB ŠTERNEBRSKA. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Šternberska na období 2008 – 

2010. Šternberk: Město Šternberk, 2008, s 18.  
4 Srov. Obecná metodika, s. 4. In SKŘÍČKOVÁ, Z. (eds.) Metodiky pro plánování sociálních služeb.  
5 Srov. CPKP STŘEDNÍ MORAVA. Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných,  

s. 17. 
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velikostí území. Z těchto důvodů nelze stanovit nějakou obecnou míru finanční 

náročnosti. Přestože řada aktivit a činností stojí na dobrovolné práci účastníků 

procesu, jsou určité činnosti, které musí být finančně zajištěny pro kvalitní  

a dlouhodobé fungování KPSS. Příkladem takové činnosti je koordinace celého 

procesu. 

Hledání finančních zdrojů bývá úkolem zadavatele. V praxi jsou finanční 

prostředky zaneseny do obecního (městského, krajského) rozpočtu. Spolupráce 

s dalšími účastníky plánování při získávání finančních zdrojů je nezbytná. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí doporučuje: „Prozkoumejte možnosti 

financování aktivit uskutečňovaných v rámci procesu komunitního plánování  

z různých zdrojů. Nemusí se jednat pouze o pravidelné dotační programy 

ministerstev, ale i programy nadačních fondů apod. Důležitá je nicméně 

podpora ze strany města i v otázce spolufinancování a případně i celkové 

politiky města týkající se financování sociálních služeb. Významným zdrojem 

pro financování plánování sociálních služeb je také Evropský sociální fond.“6 

Příklad z praxe: Město Šternberk získalo finanční prostředky na realizaci 

projektu „Město Šternberk - Komunitní plánování sociálních služeb“  

z grantového schématu „Podpora sociální integrace v Olomouckém kraji“ 

realizovaného v rámci opatření 3.2. Společného regionálního operačního 

programu. Projekt byl zahájen 3. 3. 2006 a je realizován ve čtyřech etapách  

do konce března 2009.7  

Máme-li zajištěnou politickou podporu, přesně vymezené území a získané 

finanční prostředky plánování, můžeme podniknout další kroky. Jedná  

se zejména o vytvoření organizační struktury a zapojování jednotlivých 

subjektů (veřejnost, zadavatelé, uživatelé a poskytovatelé) do celého procesu 

komunitního plánování. Na začátku procesu se také tvoří vize a poslání.  

Organizační struktura  

Organizační struktura je nástrojem pro efektivní zapojení všech 

účastníků. KPSS podporuje různost a odlišnost, klade důraz na zapojení 

                                                      
6 Průvodce procesem KPSS. Praha: MPSV, 2004. Viz  http://www.mpsv.cz/cs/853 cit. 11. 4. 2009.  
7 Srov. REALIZAČNĚ - MANAŽERSKÝ TÝM KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB ŠTERNEBRSKA. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Šternberska na období 2008 – 

2010, s. 18. 

http://www.mpsv.cz/
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různých partnerů, vedení dialogu a na nalezení konsensu. Jedná se o složitý 

víceliniový  

a víceúrovňový proces, který je třeba pospojovat vnitřními vazbami,  

a to jak horizontálními, tak vertikálními. Proces KPSS má různé fáze  

a je cyklický, tzn., vyvíjí se, potřebuje tedy smysluplnou strukturu, která se 

bude vyvíjet spolu s ním.  

Struktura je vždy originální a neopakovatelná, protože lidé, kteří  

se plánování v dané lokalitě věnují, mají jiné přednosti a nedostatky, mají jinou 

životní a profesionální zkušenost a mají také jiné podmínky pro zapojení  

do procesu plánování.8  

Organizační strukturu je nutno přizpůsobit potřebám a charakteristikám 

lidí, ne lidi struktuře. Vytvářet organizační strukturu proto, aby nějaká byla, 

nemá smysl.  

Základem organizační struktury komunitního plánování je triáda, kterou 

rozumíme trojici zástupců uživatele, poskytovatele a zadavatele sociálních 

služeb. 

Rozšířením triády se vytvoří řídící skupina KPSS. Obvykle se za 

rozšířenou triádu považuje 9 lidí. První dohody uvnitř rozšířené triády (řídící 

skupiny)  

se budou týkat přijetí společných principů a základních hodnot KPSS. Jedná  

se o principy uvedené v předchozí kapitole. Je nutné uvědomit si, že pro 

úspěšný proces KPSS jsou podmínkou všechny tyto principy jako celek. Prvním 

úkolem řídící skupiny bude zhodnotit současné podmínky důležité pro 

zahájení procesu KPSS. Na základě zhodnocení současných podmínek pro 

zahájení procesu KPSS vznikne zadání a plán práce na plánu rozvoje sociálních 

služeb. 

Plán práce je podkladem pro zformování další organizační struktury.  

Je potřebné definovat zejména vertikální linie – tj. řídící a rozhodovací 

struktury a postupy a stanovení zodpovědností, kompetencí na všech 

horizontálních úrovních organizační struktury.  

                                                      
8 Srov. Vytváření organizačních struktur v procesu plánování sociálních služeb, s. 3. In SKŘÍČKOVÁ, Z. 

(eds.) Metodiky pro plánování sociálních služeb. 
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Organizační struktura je především nástrojem pro splnění stanovených 

cílů. Není statická, může se v průběhu KPSS měnit podle obsahu jednotlivých 

fází KPSS a podle aktuálních úkolů, na základě kterých budou vznikat pracovní 

skupiny. Podle povahy úkolů budou některé pracovní skupiny časově omezeny, 

jiné nikoliv.  

Metodika Vytváření organizačních struktur v procesu plánování 

sociálních služeb uvádí diagram jako schematickou pomůcku, na které jsou 

vysvětleny nejdůležitější kroky organizační struktury.9  

Vertikální spolupráce 

Práci pracovních skupin je potřeba jednotně naplánovat a zajistit, aby 

dílčí výstupy byly souhrnně zpracovány a aby po projednání v příslušných 

orgánech samosprávy získaly politickou legitimitu. Proto je nutné vytvořit 

vertikální vazby ve struktuře, které zajistí především řízení procesu KPSS, 

přenos informací z pracovních skupin do zastupitelstva a zajištění 

rozhodovacího procesu. 

Vytváření organizační struktury ve vertikálním směru rámcově definuje,  

o čem se bude rozhodovat na úrovni pracovních skupin, za co pracovní skupiny 

ponesou odpovědnost, kdo je koordinátorem procesu, kam sahají kompetence 

koordinátora, za co odpovídá a komu je podřízen, jaké jsou kompetence řídící 

skupiny a komu je zodpovědná, jakým způsobem probíhá přenos informací  

z řídící skupiny k zastupitelům obce/města a zpět. 

 

Horizontální spolupráce 

V horizontálním směru probíhá komunikace, dialog, aktivity na stejné 

úrovni a zajišťování vazeb mezi nimi. Jde zejména o spolupráci mezi 

pracovními skupinami. 

Pracovní skupiny  

Pracovní skupiny vznikají nejčastěji podle cílových skupin uživatelů 

sociálních služeb. Pokud jsou takové pracovní skupiny vytvořeny ještě před 

                                                      
9 Srov. Příloha 3: Schéma organizační struktury komunitního plánování sociálních služeb na Šternbersku. 
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analytickou fází procesu KPSS a analýza ukáže další potřebnou cílovou 

skupinu, je možné vytvořit další pracovní skupinu.10 

Vize 

Při společném vytváření vize si sdělujeme, jaký má být výstup celého 

procesu, čeho chceme dosáhnout. Vize nám dává možnost nahlédnout  

do budoucnosti, definovat ideální představu podoby sociálních služeb, jejich 

kvalitu a dostupnost. Je také odrazem našich přání o budoucnosti systému 

sociálních služeb na našem území.  

Je nutné připomenout, že všechny kroky, které jsou v rámci KPSS 

vykonávány, vedou právě k naplnění této vize.11  

Praktický příklad vize pracovní skupiny pro seniory v rámci KPSS  

ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Lipník nad Bečvou: „V roce 

2017 sociální služby na území regionu Lipnicka odpovídají požadavkům 

standardů kvality sociálních služeb, jsou plně funkční a pokrývají všechny 

potřebné oblasti. Pro seniory existuje domov pro seniory, internetová 

kavárna pro seniory, denní stacionář pro seniory, domy s pečovatelskou 

službou v obcích regionu Lipnicka. Máme plně rozvinuté terénní sociální 

služby. Organizace a zařízení sociální služeb jsou dostupné klientům z 

regionu. K dostupnosti rovněž přispívá bezbariérové město. Sociální služby 

budou využívány též prostřednictvím terénních služeb v potřebných 

oblastech. Organizace využívají fungující spolupráce s komerčními 

organizacemi a úřady. Pracují efektivně s kvalitním, profesionálním 

personálem a jsou dostatečně a stabilně financovány místní samosprávou a 

dalšími institucemi.“12 

K ujasnění poslání a vize dochází ve většině případů v přípravné fázi,  

kdy si skupina iniciátorů proces ujasní. Někdy může být součástí až druhé fáze  

– analytické, kdy vznik a poslání vychází ze zkušeností a kompetencí nabytých 

v přípravné fázi, kdy je již zmapovaná situace v oblasti sociálních služeb.13 

                                                      
10 Srov. Příloha 4: Organizační struktura komunitního plánování sociálních služeb ve Šternberku.  
11 Srov. CPKP STŘEDNÍ MORAVA. Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných,  

s. 19. 
12 MIKEŠKOVÁ, G. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Lipnicku pro léta 2007 – 2011, s. 30. 
13 Srov. CPKP STŘEDNÍ MORAVA. Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných,  

s. 20. 
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Fáze analytická  

Nezbytnou podmínkou pro kvalitní komunitní plánování sociálních služeb 

jsou analýzy, jejichž účelem je zjistit stávající stav sociálních služeb v regionu  

a potřeby místních obyvatel. Široká škála problémů, se kterými se dá v KPSS 

setkat, a odlišnost zainteresovaných skupin vyžadují provedení řady výzkumů  

a analýz pomocí rozdílných technik. Následná syntéza všech získaných 

informací umožňuje vytvořit kvalitní a ucelený obrázek o situaci v regionu. 

Při přípravě plánu rozvoje sociálních služeb se vychází ze stávající situace. 

K tomu slouží popis momentální sociální situace území, s důrazem na popis 

služeb (jaké služby máme, jak vypadají a fungují, komu se poskytují, jak služby 

uspokojují přání a potřeby lidí, jaká je jejich kvalita).  

V rámci komunitního plánování sociálních služeb hovoříme především  

o socio - demografické analýze, analýze poskytovatelů sociálních služeb, 

analýze uživatelů sociálních služeb a průzkumu laické veřejnosti. Tyto analýzy 

jsou zpravidla zpracovány odbornými dodavatelskými organizacemi. 

Průzkum laické veřejnosti 

Průzkum laické veřejnosti může probíhat například formou ankety. Tato 

anketa je orientovaná na širokou veřejnost a jejím cílem je zmapovat názory 

občanů na největší sociální problémy regionu, kvalitu současných sociálních 

služeb a možnosti jejich rozšíření či změny. 

 Z praxe vyplývá, že největším výstupem je obvykle zjištění špatné 

informovanosti. Občané nevědí, co je to sociální služba.  

Pod tímto pojmem si představují „pomoc“. Pod touto variantou se skrývají 

názory jako „pomoc potřebným“, „služba pro lidi“, „péče o osoby, které  

to potřebují“ apod. Další často se vyskytující variantou jsou „senioři“, přičemž 

tato skupina zahrnuje odpovědi týkající se důchodu, domova důchodců apod. 

Jasně specifikovanou variantou, která se objevovala jako třetí nejčastější, pak 

byla pečovatelská služba.14 

                                                      
14 Srov. MIKEŠKOVÁ, G. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Lipnicku pro léta 2007 – 2011, 

s. 29. 
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Podobné výsledky reflektují také na Šternbersku: „Největší rezervy  

v poskytování sociálních služeb spatřovali respondenti v nedostatečné 

informovanosti občanů o možnostech využití služeb. O nedostatečné 

informovanosti byla přesvědčena asi polovina z nich. Z tohoto pohledu  

je pochopitelné, že nevětší zájem byl mezi respondenty o zřízení poradny,  

kde by mohli získat požadované informace. Mezi sociálními službami byl 

největší zájem o azylový dům, chráněné dílny či ubytovací zařízení s 

celodenní péčí odborného personálu.“15 

Socio-demografická analýza  

Socio-demografická analýza je podkladem pro práci všech účastníků 

procesu a je součástí dokumentu konečné verze střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb. 

Socio-demografická analýza charakterizuje stávající situaci. Obsahuje 

statistické údaje využitelné při KPSS. Znamená sběr, třídění, úpravu  

a vyhodnocování již vytvořených dat. 

Zpracování socio-demografické analýzy má dvě základní části: sběr dat 

(statistických údajů) a jejich zpracování. 

Při zjišťování dat může být nápomocen např.: Český statistický úřad  

– přímé informace a publikace (sčítání lidu, domů a bytů, statistické ročenky), 

Česká správa sociálního zabezpečení, Policie České republiky, Městská policie, 

Městské a obecní úřady, krajské úřady, Úřad práce, Ministerstva (přímé 

informace a publikace), místní instituce, organizace, internet, atd. 

Mezi zjišťovaná data patří: počet obyvatel (celkový, v jednotlivých obcích), 

obyvatelstvo jednotlivých obcí regionu (počet, věkové složení), struktura 

obyvatel (podle pohlaví a věku), specifika věkového složení (průměrný věk, 

zastoupení dětské složky, seniorů, index mládí), prognóza věkového složení 

obyvatelstva, rodinný stav obyvatelstva (svobodní, ženatí/vdané, sňatečnost, 

rozvodovost), složení obyvatelstva podle národnosti a státního občanství, 

pohyb obyvatelstva za poslední sledované období (přirozený přírůstek, úbytek, 

atd.), vývoj počtu obyvatel (např. za posledních 50 let), migrace uvnitř 
                                                      

15REALIZAČNĚ - MANAŽERSKÝ TÝM KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

ŠTERNEBRSKA. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Šternberska na období 2008 – 2010, s. 24. 
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sledovaného území, migrace přes hranici území, prognóza přírůstku (úbytku) 

obyvatelstva, vzdělanost obyvatelstva – dosažený stupeň vzdělání obyvatel, 

index vzdělání, porovnání údajů s republikovými údaji a s údaji z okolních 

regionů. Dále pak vybavenost obce (obcí v regionu) – školy, zdravotnická 

zařízení, kulturní zařízení, služby. Ekonomická aktivita obyvatel – ekonomicky 

aktivní obyvatelstvo (zaměstnaní, nezaměstnaní, pracující důchodci, lidé na 

rodičovské dovolené), ekonomicky neaktivní obyvatelstvo (nepracující 

důchodci, studenti, žáci), dojíždějící za prací (v rámci regionu, mimo region). 

Ekonomická aktivita v jednotlivých obcích, procento ekonomicky aktivních ve 

srovnání s republikovými údaji, nabídka pracovních příležitostí, průměrné 

mzdy, prognóza vývoje trhu práce. Nezaměstnanost (nezaměstnaní podle věku, 

vzdělání, pohlaví, ZTP + porovnání údajů s celorepublikovými a okolních 

regionů), aktivní politika zaměstnanosti, kriminalita (trestná činnost, 

přestupky), sociálně patologické jevy, apod. 

U všech údajů se uvádí zdroj, ze kterého byly získané a datum, ke kterému 

jsou uvedená data platná. Data se uvádějí v hodnotách, které jsou svým tvarem  

a definicí srovnatelná s celostátními (krajskými) údaji. Tyto údaje se také 

porovnávají s dostupnými daty vyšších územních celků (stát, kraj). 

Socio-demografická analýza se dále připomínkuje řídící skupinou  

a pracovními skupinami. Obvykle je zčásti prezentována na veřejných 

setkáních konajících se ke komunitnímu plánování sociálních služeb. Tvoří 

také nedílnou součást střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. 

Analýza poskytovatelů sociálních služeb 

V rámci této analýzy se zjišťuje aktuální stav v oblasti poskytování 

sociálních služeb v daném území.  

Jsou zde uvedeny základní informace o poskytovatelích, kontaktní adresy 

na zřizovatele jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, včetně popisu 

činností jednotlivých poskytovatelů. Pro názornost uvádím graf č. 2 z Analýzy 
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poskytovatelů sociálních služeb na Rožnovsku, týkající se struktury 

poskytovatelů16.  

Dále tato analýza obsahuje charakter poskytované pomoci – rozdělení  

na krátkodobou, střednědobou a dlouhodobou pomoc. Údaje o počtu 

zaměstnanců a dobrovolníků, zdroje financování poskytovatelů sociálních 

služeb, odhad budoucího vývoje, počty klientů pobytových zařízení, technické 

zabezpečení, nedostatky a možnosti rozvoje, apod. 

Ke zmapování současné nabídky v oblasti poskytování sociálních služeb 

přispívá i sestavení Katalogu poskytovatelů sociálních služeb, který shrnuje 

základní informace o všech poskytovatelích působících v dané oblasti.  

Jedná-li se o menší územní celek s nízkým počtem poskytovatelů 

sociálních služeb, lze do Katalogu poskytovatelů umístit i informace o dalších 

organizacích působících v sociální oblasti. Je vhodné uvést informace a 

kontakty na zájmová sdružení, kluby, ale i úřady a instituce. Rovněž je vhodné 

umístit zde informace o organizacích, které působí v sociální oblasti mimo 

daný region, např. Hospic, Středisko rané péče, Dobrovolnické centrum, 

apod.17 Kontaktní telefonní čísla, jako jsou tísňová volání, síť pomoci, linky 

důvěry, ale i odkazy na související webové stránky.18 

Podobnou funkci má i stručný leták s názvem Síť pomoci, který  

se doporučuje vyrobit společně s Katalogem poskytovatelů. Jelikož velikost 

tohoto letáku je 1 strana formátu A4, náklady na jeho výrobu jsou nižší, proto  

je možné ho distribuovat většímu počtu lidí (např. do každé domácnosti). 

Navíc data v tomto letáku se dají poměrně lehce aktualizovat a leták znovu 

distribuovat. 

Katalogy poskytovatelů sociálních služeb jsou umístěny v Informačních 

centrech, na odborech sociálních věcí Městských úřadů, u lékařů, v knihovnách  

a samozřejmě u jednotlivých poskytovatelů.  

                                                      
16 Od druhé poloviny devadesátých let v regionu Rožnovska začalo působit pět poskytovatelů sociálních 

služeb. Ve čtyřech případech se jedná o občanská sdružení a jako zatím poslední v roce 2006 přibyla 

obecně prospěšná společnost. Stávající poskytovatelé se zaměřují převážně na cílové skupiny seniorů a 

zdravotně postižených. 
17 Srov. MIKEŠKOVÁ, G. Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Lipnicku. 1. vyd. Přerov: Centrum 

pro komunitní práci ČR, 2007, s. 1. 
18 Srov. MIKEŠKOVÁ, G. Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Lipnicku, s. 48. 
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Analýza uživatelů sociálních služeb  

Potřeby uživatelů služeb jsou základní informací při vytváření plánu 

rozvoje sociálních služeb, a to proto, že tento plán má vycházet vstříc 

potřebám uživatelů služeb s ohledem na místní možnosti a podmínky. 

Zjišťování potřeb uživatelů je jedním ze zásadně nových přístupů a je tím, co 

dělá plánování služeb “komunitním“.19 

Výstupem zjišťování potřeb uživatelů je dozvědět se, zda škála, počet  

a kvalita sociálních služeb vyhovuje občanům v dané lokalitě. Proto je velmi 

důležité přímé zapojení uživatelů. Jinak se realizátoři vystavují riziku 

provedení pouze statistického zjišťování počtu a rozložení sociálních služeb 

v území.  

Výzkum potřeb uživatelů bývá obvykle nejslabším článkem procesu 

plánování sociálních služeb v ČR.20 Paradoxně právě zjištěné potřeby 

uživatelů by měly být osou, na kterou se váží další rozhodnutí. Důvodem 

těžkostí je, že techniky zjišťování potřeb uživatelů potřebují dostatečné 

znalosti z oblasti sociologie a kulturní antropologie.21    

Při zjišťování potřeb je nezbytné spolupracovat s odborníky, 

s poskytovateli sociálních služeb a v co největší míře zapojit účastníky 

plánování.  

Práce na zjišťování potřeb se zahajuje stanovením cíle, určením hlavním 

úkolů, které mají být splněny a plánem postupu prací. Volba vhodných metod 

musí být spjata s předmětem a cílem práce.22 V případě KPSS je využívají 

metody hodnocení stávajících programů, metoda tzv. „klíčových informantů“, 

veřejné setkání, řízený skupinový rozhovor, případová studie, studium 

písemných pramenů, rozhovor, dotazník, apod. 

                                                      
19 Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů, s. 3. In SKŘÍČKOVÁ, Z. 

(eds.) Metodiky pro plánování sociálních služeb. 
20 Této problematice se věnuje diplomová práce  KAVALÍR, A. Komunitní plánování sociálních služeb – 

příklad uplatnění antropologie v praxi. Západočeská univerzita v Plzni, 2006. K dispozici na 

http://www.kpss.cz/index.php?art=publish&art_id=59&article=142 cit. 11. 4. 2009. 
21 Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů, s. 3. In SKŘÍČKOVÁ, Z. 

(eds.) Metodiky pro plánování sociálních služeb. 
22 Srov. Zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb včetně uživatelských výzkumů, s. 4. In 

SKŘÍČKOVÁ, Z. (eds.) Metodiky pro plánování sociálních služeb. 
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Příklad metody řízeného rozhovoru použili realizátoři ve Šternberku. Sérii 

výzkumů zde uzavřel výzkum potřeb uživatelů sociálních služeb. Na rozdíl  

od ankety byl tento výzkum zaměřen pouze na osoby patřící do třech skupin 

(senioři, zdravotně postižení a Romové), odpovídajícím třem pracovním 

skupinám projektu šternberského KPSS. Aby bylo možné lépe pochopit 

potřeby těchto osob, byla zvolena kvalitativní forma výzkumu, konkrétně 

metoda fokusových skupin (řízená diskuze se skupinou účastníků). Celkem 

proběhlo 8 fokusových skupin ve třech obcích regionu.23 

Obecně platí, že všechny analýzy jsou představeny pracovním skupinám, 

řídící skupině KPSS a samozřejmě veřejnosti. Tyto dokumenty jsou umístěny  

na všech kontaktních místech ke KPSS a jsou veřejně přístupné. 

Fáze strategická (plánovací)  

Účelem fáze plánování je vyjednávání a společná dohoda o plánu rozvoje 

sociálních služeb, jeho prioritách a realizaci. Dohoda o prioritách komunitního 

plánu je důležitým rozhodnutím, protože podmiňuje další rozvoj nebo útlum 

konkrétních sociálních služeb.  

Ačkoli komunitní plánování sociálních služeb obsahuje svou podstatu, 

tedy „plánování“, už ve svém názvu, je právě plánování vnímáno účastníky 

procesu jako problematická etapa. Plánování s sebou nese nejen nutnost 

přinášet a prosazovat nové nápady a projekty, ale také dohodnout se na tom, co 

je možné a co chcete společně provést. Všechny tyto procesy s sebou přinášejí 

otázky po způsobu – metodě, která dokáže vyústit v konsens. Pokud triáda 

nemá vhodný nástroj pro plánování, může nastat nebezpečná situace, ve které  

se o budoucích plánech v sociální oblasti rozhoduje z pozice moci, na základě 

hlasování, beze snahy dojednat konsensus. 

SWOT analýza 

                                                      
23 Srov. REALIZAČNĚ - MANAŽERSKÝ TÝM KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB ŠTERNEBRSKA. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Šternberska na období 2008 – 

2010, s. 26. 
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Plánování vychází z výstupů analytické fáze. SWOT24 analýza shrnuje 

všechny dosažené poznatky z předchozí analytické části do stručného 

jednoduchého zápisu, kterému všichni rozumějí. SWOT analýza je proto 

nástroj vhodný jako první stupeň získávání konsensu o řešení problému, 

protože dovoluje společně odhalit podstatu problému a popsat ji tak, jak ji 

vnímají všichni účastníci. 

Protože SWOT analýza mapuje stávající stav, může být využita jako 

dlouhodobé měřítko stavu systému sociálních služeb. Při hodnocení výsledků 

komunitního plánování (např. 1x ročně) se doporučuje projít minulou SWOT 

analýzu a všímat si, zda se podařilo odstranit některé slabé stránky, zda  

se objevily nové silné stránky, nebo zda byly využity dané příležitosti. Tato 

analýza je také nedílnou součástí výstupu každé pracovní skupiny 

v závěrečném dokumentu plánu rozvoje sociálních služeb. 

Vytvoření plánu rozvoje sociálních služeb 

Úkolem strategické části je především vytvoření strategie (plánu) 

zajišťování a rozvoje sociálních služeb, stanovení povinností jednotlivých 

subjektů, určení způsobu monitorování a vyhodnocování plnění plánu.  

V tomto období je jednání pracovních skupin intenzivnější, časově 

náročnější a složitější. Každá pracovní skupina má své cíle, které je potřeba 

rozpracovat do jednotlivých opatření. Do konečné, zpravidla tabulkové podoby.  

Ve výsledném dokumentu – tedy ve střednědobém plánu rozvoje 

sociálních služeb jsou tyto tabulky jednotlivých cílů a opatření umístěny 

v rámci výstupů jednotlivých pracovních skupin (např. pracovní skupina pro 

seniory, pro osoby se zdravotním postižením, pracovní skupina Rodina, 

mládež a děti, etnické menšiny a cizinci, osoby v krizi, osoby ohrožené 

návykovým jednáním, osoby ohrožené sociálním vyloučením, popř. sociálně 

vyloučení). 

Z praxe vyplývá, že cíle některých pracovních skupin i uživatelů sociálních 

služeb se silně prolínají a shodují, proto mohou být, na základě konsensu 

                                                      
24 SWOT je zkratka pro „Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats“ (silné stránky, slabé stránky, 

příležitosti a ohrožení). SWOT analýza je souhrnným výstižným popisem situace v současné době. 

Popisuje skutečný stav, potřebné změny, případná rizika a nastiňuje kroky nezbytné pro přeměnu slabých 

stránek do silných a eliminaci rizik. 
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základní triády, ve výsledném dokumentu uvedeny společně.25 S ohledem  

na Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, 

jsou cíle rozděleny do tří základních kategorií: 

1) Pobytové služby 

Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních 

sociálních služeb. 

2) Ambulantní služby 

Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo 

je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb; součástí 

služby není ubytování. 

3) Terénní služby 

Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v 

jejím přirozeném sociálním prostředí. 

 

Realizační fáze 

Realizační fáze je ve většině procesů jedna z nejvíce očekávaných.26 

Představuje naplnění a uskutečnění dohodnutých plánů. „Výstupem procesu 

tvorby plánu rozvoje sociálních služeb je dohoda všech stran o tom,  

jak budou sociální služby v příslušném regionu a čase vypadat. Dále jakým 

směrem se budou rozvíjet, případně transformovat a které oblasti budou 

řešeny nejdříve,“27 

Zároveň s řízením realizace probíhá i kontrola a monitorování průběhu. 

K tomu slouží zavedený systém monitoringu. Správně zvolený systém je 

schopen v každém monitorovacím okamžiku přinášet řídící skupině informace 

o tom, zda se stav realizace plánu rozvoje sociálních služeb shoduje (nebo 

neshoduje) s původním plánem. Tyto informace by měly být dál předávány 

                                                      
25 Srov. REALIZAČNĚ - MANAŽERSKÝ TÝM KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB ŠTERNEBRSKA. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Šternberska na období 2008 – 

2010, s. 36. 
26Srov. CPKP STŘEDNÍ MORAVA. Zapojování veřejnosti, nástroj pro správu věcí veřejných,  

s. 18. 
27 Vyhodnocování efektivity plánu sociálních služeb, s. 2. In SKŘÍČKOVÁ, Z. (eds.) Metodiky pro 

plánování sociálních služeb. 
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všem vhodným osobám, kterých se týkají, nebo jejich činnost ovlivňují a 

průběžně zveřejňovány.28 

Výsledky monitoringu jsou podkladem pro úvodní, hodnotící fázi nového 

cyklu KPSS. 

Kritéria kvality plánování sociálních služeb 

Kritéria kvality plánování sociálních služeb vznikla v rámci veřejné 

zakázky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky „Zajištění místní  

a typové dostupnosti sociálních služeb“. Obecným cílem této veřejné zakázky  

je zajistit metodicky jednotný přístup k plánování sociálních služeb na místní  

a regionální úrovni, a také vytvořit jednotný systém vzdělávání a metodické 

podpory pro plánování sociálních služeb.  

 Kritéria kvality plánování jsou nástrojem k dosažení kvality sociálních 

služeb. Za tímto účelem byla vytvořena pracovní skupina složená z odborníků 

v oblasti plánování sociálních služeb na všech úrovních (obce, kraje, 

ministerstvo práce a sociálních věcí, nestátní neziskové organizace) a ještě před 

zveřejněním ověřena v praxi.29  

Celý proces tvorby kritérií a jejich následné uplatňování v praxi  

by měl být v souladu s cíli národní sociální politiky, která je v současnosti 

určována cíli a strategiemi Evropské unie, například Evropským sociálním 

programem (vytvořeným na základě smlouvy z Nice v roce 2000)  

nebo prioritami formulovanými revidovanou Evropskou sociální chartou rady 

Evropy. V obou zmíněných dokumentech jsou jmenovány sociální služby, které 

mají být takzvaně šité na míru konkrétnímu uživateli, a to nejen ve smyslu 

dohody o poskytování konkrétní služby, ale také zajištění efektivního systému 

služeb v regionu.  

Každá oblast sestává kromě jejího stručného popisu a předmětu 

hodnocení z několika kritérií a způsobu jejich evaluace, a u každé oblasti jsou 

také uvedeny komentáře či doporučení. Popsané členění umožňuje snadnou 

                                                      
28 Srov. Tamtéž, s. 3. 
29 Ověřování proběhlo formou rozhovorů s pracovníky zodpovědnými za plánování sociálních služeb 

v lokalitách Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Kostelec nad Orlicí, Jindřichův Hradec, Olomouc, Praha 

12, Tábor a Ústí nad Labem.  
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orientaci.  

Pro ty, kteří plánování sociálních služeb v praxi realizují, může být vhodnou 

pomůckou pro zlepšování a zkvalitňování procesu plánování sociálních služeb. 

Kritéria jsou zaměřena na osm klíčových oblastí konkrétních procesů 

komunitního plánování sociálních služeb a jejich výstupů. 

Kritéria by měla podle Ministerstva práce a sociálních věcí být za finanční 

podpory Evropského sociálního fondu dále rozpracovávána a zpřesňována. 

Rovněž se předpokládá vytvoření metodiky, která by podrobněji popisovala 

způsoby hodnocení jednotlivých kritérií.  
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