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Stručné shrnutí – údaje o ústavních sociálních službách pro osoby
se zdravotním postižením v Kraji Vysočina
1

V Kraji Vysočina je k 1. 3. 2012 celkem 34 služeb (domovy pro osoby se zdravotním postižením,
domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení a týdenní stacionáře) se souhrnnou kapacitou
1 236 lůžek. Z toho byla označena kapacita:


64 lůžek jako neústavní v rámci míst poskytování, tj. 5 % kapacity,



1 172 lůžek jako ústavní, tj. 95 % z celkové kapacity.

Při zaměření na služby pro osoby se zdravotním postižením (a při vyloučení seniorů a případně osob
závislých na návykových látkách) se tento materiál týká 22 služeb, se souhrnnou kapacitou 827 lůžek.
Z toho byla označena kapacita:


64 lůžek jako neústavní v rámci míst poskytování, tj. 8 % z celkové kapacity,



763 lůžek jako ústavní, tj. 92 % z celkové kapacity.

V ústavních službách žije:


735 uživatelů,



z toho 80 dětí.

Náklady na provoz ústavních služeb byly od roku 2007 do roku 2011 (včetně) celkem 1 579 949 505 Kč,
tj. průměrně 315 989 901 Kč za rok.
Pracovalo zde celkem 544 pracovníků v přímé péči (364,14 úvazků) a 302 ostatních pracovníků (160,28
úvazků).
Závazek udržitelnosti sociálních služeb plynoucí z provedených investic byl zjištěn u čtyř služeb.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením
V Kraji Vysočina je celkem 9 služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou
638 lůžek. Všechny tyto služby jsou ústavní. V rámci míst poskytování byla kapacita 16 lůžek
zhodnocena jako neústavní a 622 lůžek jako ústavní.
V těchto službách žilo:


celkem 600 uživatelů,



z toho je 66 dětí.

Pracovalo zde celkem 369 pracovníků v přímé péči (301,84 úvazků) a 190 ostatních pracovníků
(132,86 úvazků).
Náklady na provoz těchto zařízení byly od roku 2007 do roku 2011 (včetně) celkem 1 380 649 766 Kč,
tj. průměrně 276 129 953 Kč za rok. Náklady na jedno lůžko se pohybovaly v roce 2011 v rozmezí
od 263 234 do 400 067 Kč. Průměrný roční náklad na jedno lůžko v roce 2011 činil 323 380 Kč
a měsíční 26 948 Kč.

1

Údaje v této části jsou výtahem nejdůležitějších informací. Podrobnosti k jednotlivým údajům včetně uvedených zdrojů – viz

příslušné kapitoly.
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Kraj Vysočina investoval do těchto zařízení od roku 2007 celkem 53 578 242 Kč. Zároveň byla
připravena investice z dotačních titulů EU v celkové výši 11 015 297 Kč, která teprve bude realizována.
Výše investic uváděná zařízeními poskytujícími sociální služby byla ve sledovaném období celkem
23 459 411 Kč.
Závazek udržitelnosti sociálních služeb plynoucí z provedených investic byl zjištěn u tří služeb.

Domovy se zvláštním režimem
V Kraji Vysočina bylo k 1. 3. 2012 poskytováno celkem 14 služeb domovy se zvláštním režimem
s kapacitou 492 lůžek. Všechny služby byly zhodnoceny jako ústavní. S ohledem na cílové skupiny
bylo 12 těchto služeb vyloučeno z dalšího zkoumání. Blíže se materiál věnuje 2 službám se zaměřením
na osoby se zdravotním postižením s celkovou kapacitou 83 lůžek. V daných dvou službách žije:


82 uživatelů,



z toho 1 dítě.

Pracovalo zde 50 pracovníků v přímé péči v rámci 33,95 úvazku a 19 ostatních pracovníků v rámci 19
úvazku.
Náklady na provoz těchto zařízení byly od roku 2007 do roku 2011 (včetně) celkem 112 992 927 Kč,
tj. průměrně 22 598 585 Kč za rok. Náklady na jednoho uživatele se pohybovaly v roce 2011 v rozmezí
od 273 788 do 813 618 Kč. Průměrný roční náklad na jedno lůžko v roce 2011 činil 543 703 Kč,
tj. 45 309 Kč měsíčně.
Kraj Vysočina investoval do těchto zařízení od roku 2007 celkem 5 051 289 Kč. Výše investic uváděná
zařízeními poskytujícími sociální služby byla ve sledovaném období celkem 1 681 765 Kč.
Závazek udržitelnosti sociálních služeb plynoucí z provedených investic nebyl zjištěn v žádné z těchto
služeb.

Chráněné bydlení
V Kraji Vysočina bylo k 1. 3. 2012 poskytováno celkem 9 služeb chráněného bydlení s kapacitou
66 lůžek. Jako neústavní byly zhodnoceny 4 služby s kapacitou 23 lůžek, ústavních je 5 služeb
s kapacitou 43 lůžek.
Bližší informace byly zjišťovány u ústavně zhodnocených 5 služeb chráněného bydlení s kapacitou 43
lůžek. Z těchto 43 lůžek bylo 25 zhodnoceno jako neústavní a 18 jako ústavní. V ústavních místech
poskytování žije:


17 uživatelů,



z toho nebylo žádné dítě.

Pracovalo zde 15 pracovníků v přímé péči v rámci 2,6 úvazku a ostatních pracovníků 40 v rámci
1,12 úvazku.2

2

Vysoký rozdíl mezi počtem pracovníků a úvazků může být způsoben jednak rozdělením výkonu činnosti pracovníků mezi

jednotlivými službami poskytovanými poskytovatelem nebo v návaznosti na kumulaci pozic u jednoho zaměstnance (jeden z
pracovníků v rámci části úvazku může pracovat na funkci údržbáře, správce a pracovníka v kuchyňském provozu). Rozdíly mohou
být také způsobené umělým dělením pracovních úvazků pracovníků pro účely žádosti o dotace ze státního rozpočtu.
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Náklady na provoz těchto zařízení byly od roku 2007 do roku 2011 (včetně) celkem 7 990 037 Kč,
tj. průměrně 1 598 007 Kč za rok. Náklady na jedno lůžko se pohybovaly v roce 2011 v rozmezí od
75 856 do 277 731 Kč. Průměrný roční náklad na jedno lůžko v roce 2011 činil 193 635 Kč, tj. 16 136 Kč
měsíčně.
Do těchto zařízení bylo od roku 2007 investováno celkem 75 437 Kč.
Závazek udržitelnosti sociálních služeb plynoucí z provedených investic byl zjištěn u jednoho
poskytovatele.

Týdenní stacionáře
V Kraji Vysočina byly k 1. 3. 2012 poskytovány celkem 2 služby týdenního stacionáře s celkovou
kapacitou 40 lůžek. Obě služby týdenního stacionáře byly zhodnoceny jako ústavní. V těchto
službách žije:


36 uživatelů,



z nichž bylo 13 dětí.

Pracovalo zde 110 pracovníků v přímé péči na 25,76 úvazku a pracovníků ostatních 53 na 7,3 úvazku.
Náklady na provoz těchto zařízení byly od roku 2007 do roku 2011 (včetně) celkem 78 316 775 Kč,
tj. průměrně 15 663 355 Kč za rok. Náklady na jedno lůžko se pohybovaly ročně v rozmezí od 246 578
do 440 961 Kč. Průměrný roční náklad na jedno lůžko v roce 2011 činil 343 770 Kč, tj. 28 647 Kč
měsíčně.
Do těchto zařízení bylo od roku 2007 investováno celkem 2 749 432 Kč.
Závazek udržitelnosti sociálních služeb plynoucí z provedených investic nebyl zjištěn v žádné z těchto
služeb.

Finanční prostředky
Kraj Vysočina poskytuje peníze na provoz sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením jednak
formou dotačního programu, jednak jako příspěvek zřizovatele.
Dotační program Kraje Vysočina podporuje poskytování komunitních služeb.
Příspěvek zřizovatele směřuje převážně do ústavních služeb.
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Seznam použitých pojmů a zkratek
Dítě – pro potřeby tohoto materiálu byla využita věková hranice 0 – 18 let (včetně), která odpovídá
zdrojovým datům.
Dostupnost sociální služby – ve smyslu předpokládané dostupnosti veřejných služeb v okolí místa
poskytování (s ohledem na typickou vybavenost obce ve vztahu k její velikosti, případně umístění služby
mimo obydlené území).
Komunitní služby – pro účely tohoto materiálu se za komunitní typy služeb považují terénní
a ambulantní služby sociální péče (včetně služeb pobytových, pokud nesplňují indikátory pro určení
ústavní sociální služby) a služby sociální prevence, které jsou určeny pro osoby se zdravotním
postižením. Konkrétně za komunitní druhy služeb byly označeny následující služby:




















odborné sociální poradenství
osobní asistence
pečovatelská služba
tísňová péče
tlumočnické služby
průvodcovské a předčitatelské služby
podpora samostatného bydlení
odlehčovací služby
centra denních služeb
denní stacionáře
týdenní stacionáře - které nebyly označeny jako ústavní
domovy pro osoby se zdravotním postižením - které nebyly označeny jako ústavní
domovy se zvláštním režimem - které nebyly označeny jako ústavní
chráněná bydlení - které nebylo označeno jako ústavní
raná péče
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
sociálně terapeutické dílny
sociální rehabilitace

Kvalita sociálních služeb – za kvalitu sociálních služeb pro účely tohoto materiálu jsou považována
normativně určená kritéria kvality sociálních služeb v souladu s § 99 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tedy standardy kvality sociálních služeb vymezené
v příloze č. 2 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních
službách.
Místo poskytování - za místo poskytování je pro potřeby tohoto materiálu určen areál/budova či místo
blízké. Místo poskytování může být také několik čísel popisných. Místo poskytování je určeno především
k možnosti, že jedna registrovaná služba (tj. jeden identifikátor služby) má dvě i více míst poskytování
(třeba i v různých obcích/městech i několik kilometrů vzdálených).

Místo blízké = bezprostřední blízkost, např. za branou areálu, v sousedním domě.
PNP – příspěvek na péči
Pracovníci v přímé péči – za pracovníky v přímé péči jsou pro účely tohoto materiálu považováni
pracovníci, kteří přímo poskytují základní činnosti uživatelům. Jedná se o pracovníky uvedené v § 115
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
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Osoba se zdravotním postižením je osoba s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo
kombinovaným postižením, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby.
Tato závislost není však způsobena z důvodu věku3. V některých částech tohoto materiálu je určen
odklon od této definice v důsledku možnosti a porovnatelnosti určitých dat, kdy za osobu se zdravotním
postižením je považována osoba, která byla uznána osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby, tj. byl
jí přiznán stupeň závislosti.
Sociální služba – vychází se z definice normativní, tj. za sociální službu pro účely tohoto materiálu se
považuje: „činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona zajišťujících pomoc a podporu osobám za
účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení“ – § 3 písm. a) zákona č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Ústavní služba – za ústavní je označena taková sociální služba (nebo její část), která má registrovaný
jeden z následujících druhů služby:


domovy pro osoby se zdravotním postižením,



domovy se zvláštním režimem,



týdenní stacionáře,



chráněné bydlení,

a jestliže současně splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:


v jedné budově/objektu (případně areálu nebo v místě blízkém) je kapacita lůžek (uživatelů)
rovna nebo je vyšší než hodnota 19,



kapacita je nižší než podle podmínky první, ale služba je poskytována v budově/objektu
(případně areálu nebo v místě blízkém) s další pobytovou nebo ambulantní sociální službou
a společná kapacita v budově/areálu (nebo v místě blízkém) přesahuje 19 lůžek.

Závazek udržitelnosti – jedná se o závazek udržitelnosti poskytování dané sociální služby (případně
jiné pobytové sociální služby) v daném objektu/budově. Závazek udržitelnosti vyplývá především
z vynaložených investičních prostředků z různých fondů (především z Regionálního operačního
programu, investičních titulů Ministerstva pro místní rozvoj).
Případné další pojmy jsou uvedeny v Metodice k realizaci analýz na krajské úrovni.

3

Definice přizpůsobena v návaznosti na definice zdravotního postižení uvedeného v § 3 písm. g) zákona č. 108/2006 Sb.,

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
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1

Úvod

Dokument „Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v kraji Vysočina“ byl vytvořen v rámci zakázky
Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, která je součástí projektu Podpora
transformace sociálních služeb realizovaného odborem sociálních služeb a sociální práce MPSV. Projekt
je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
V České republice probíhá proces deinstitucionalizace sociální péče pro osoby se zdravotním
postižením. Ministerstvo práce a sociálních věcí ve svém projektu podporuje změnu ústavních zařízení
na služby poskytované v přirozeném prostředí. Jedná se přitom o pilotní projekt, který vytváří znalosti
a postupy pro deinstitucionalizaci dalších ústavních zařízení.
Zároveň v České republice chybí přehled ústavních sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením. Dosud se používal počet registrovaných služeb domovy pro osoby se zdravotním
postižením, ovšem tento údaj není dostatečný: může zahrnovat i služby, které ústavní nejsou (např. mají
nízkou kapacitu), a zároveň nezahrnuje další typy pobytových služeb, které mohou nést ústavní prvky.
Tento materiál je jedním ze 13 dokumentů, které ve svém celku přinášejí ojedinělý přehled ústavních
pobytových sociálních služeb ve všech krajích České republiky (kromě Prahy).
Účelem tohoto materiálu je identifikovat pobytové sociální služby pro osoby se zdravotním postižením
v Kraji Vysočina, které vykazují rysy ústavní péče; tedy vysokou koncentraci osob jedné cílové skupiny
a vyloučení z běžného prostředí. (Rysy ústavnosti týkající se přístupu k uživatelům služby nebyly v tomto
materiálu sledovány.)
Zároveň u těchto služeb zachycuje charakteristiky, které se z hlediska transformace ústavního zařízení
ukazují jako klíčové: např. složení a věková struktura uživatelů, stav objektů nebo závazky udržitelnosti
vyplývající z uskutečněných investic.
Tento materiál také zjišťuje a vyhodnocuje finanční toky, které podporují poskytování ústavních služeb –
ať v rovině provozní nebo investiční. Zaměřuje se také na některé další mechanismy, které ovlivňují
poskytování ústavní péče, např. podporu kvality sociálních služeb prováděnou jednotlivými kraji.
Tento materiál tak slouží jako základ pro nastavení strategie deinstitucionalizace jak Ministerstvem práce
a sociálních věcí, tak i Krajem Vysočina.
Poděkování patří pracovníkům Krajského úřadu Kraje Vysočina, kteří spolupracovali na sběru údajů pro
tento materiál. Děkujeme také všem poskytovatelům sociálních služeb, kteří sdíleli informace o svých
organizacích.

Součástí analýzy jsou 2 přílohy:
 příloha č. 1 obsahuje údaje o příjmech a výdajích ústavních služeb v letech 2007 – 2011
 příloha č. 2 obsahuje všechny tabulky a grafy obsažené v textu analýzy ve formátu pro další
zpracování; listy v tomto sešitu Excel jsou číslovány podle čísla tabulky (tedy tabulku č. 10
obsahuje list č. 10; grafy jsou vždy vloženy na list odpovídající číslu tabulky, za níž graf
následuje - tedy, pokud je graf 5 přímo za tabulkou 10, nachází se na listu 10)
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2

Postup výzkumného šetření a zpracování dat

Analýza zpracovává údaje, které jsou důležité z pohledu transformace ústavních sociálních služeb.

2.1 Zdroje údajů
Pro realizaci tohoto materiálu bylo využito následujících zdrojů:
 výkazy „V“, konkrétně výkaz Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách
poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
realizovaného podle zákona č. 89/1995 S., o státní statistické službě, ve znění pozdějších
4
předpisů
 data ze systému vykazování dat o poskytovaných sociálních službách, který je realizován podle
§ 85 odst. 5 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, za rok
sledování 2009 a 20105
 export dat z Registru poskytovatelů sociálních služeb
 data z dotačního titulu MPSV na běžné financování sociálních služeb
 data z Českého statistického úřadu
 sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace - sběr
probíhal prostřednictvím dotazování (jak rozhovoru, tak dotazníků) a zjišťováním informací
z dostupných webových stránek poskytovatelů
 sběr dat prostřednictvím pracovníků Národního centra podpory transformace v zařízeních – sběr
probíhal prostřednictvím pracovníků v zařízeních zapojených do projektu. Bylo využito
především konzultací se zástupci kraje, rozhovorů s pracovníky (zástupci) v zařízeních
a dotazníkového šetření v organizacích nezřizovaných Krajem Vysočina (byly rozeslány celkově
4 dotazníky a navráceny 4 dotazníky, tj. návratnost dotazníků byla 100 %).
 sběr dat prostřednictvím pracovníků Národního centra podpory transformace – dotazník pro
úředníky krajského úřadu
 Katastr nemovitosti6
 informace ze závěrečného účtu rozpočtu Kraje Vysočina za rok 2011 byly získány na webových
7
stránkách Kraje Vysočina
 další data poskytnutá z Krajského úřadu Kraje Vysočina: Finanční plány zařízení, Analýza
nemovitého majetku Kraje Vysočina, Finanční kalkulace služeb 2011.
V jednotlivých kapitolách přehledu a charakteristik pobytových sociálních služeb pro osoby se
zdravotním postižením jsou uvedeny údaje o kapacitách (lůžkách) a počtu uživatelů vždy k různým
datům v návaznosti na jednotlivé zdroje dat. Z tohoto důvodu je třeba při další interpretaci materiálu
přihlížet k datu a údaji, který je v konkrétním případě uveden (například kapacita k určitému datu a počet
uživatelů k jinému datu).
4

Zdroj webové stránky MPSV - Jednotlivé výkazy a jejich obsah [ze dne 29.2.2012]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/12748

5

Zdroj webové stránky MPSV – bližší informace - [ze dne 29.2.2012]. Dostupné z: http://www.mpsv.cz/cs/8668

6

Zdroj elektronický katastr nemovitostí [ze dne 29.2.2012]. Dostupné z:
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberBudovu.aspx?typ=Stavba
7

Zdroj webové stránky Kraje Vysočina [ze dne 30.4.2012]. Dostupné z: www.kr-vysocina.cz/zaverecne-ucty/ds-300403/p1=7200
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Dále je v tomto dokumentu u jednotlivých dat uveden jejich zdroj. Podrobnější informace k průběhu
daného výzkumného šetření jsou uvedeny v Metodice realizace analýz na úrovni jednotlivých krajů
sestavené k tomuto účelu.
V průběhu sběru dat nebylo možné zjistit a/nebo zpracovat některá data u všech služeb (poskytovatelů).
Důvodem bylo například nepodání výkazů, z kterých byly jednotlivé informace zjišťovány, nebo nepodání
úplných informací v dotazníku za jednotlivé služby. Neúplná data se týkají především prvních dvou
zdrojů uvedených na začátku této kapitoly a následujících zařízení:



Domov důchodců Proseč u Pošné – služba domovy pro osoby se zdravotním postižením
Úsvit – zařízení SPMP Havlíčkův Brod

Rizika tohoto výzkumu jsou uvedena v Metodice k realizaci analýz na krajské úrovni nebo v rámci
specifikace daného kraje v jednotlivých částech tohoto materiálu.
Členění ústavních a neústavních služeb pro potřeby této analýzy vychází v základních parametrech
z Kritérií transformace humanizace a deinstitucionalizace sociálních služeb. Postup členění byl schválen
MPSV a je uveden v Metodice k realizaci analýz na krajské úrovni.

2.2 Třídění sociálních služeb na ústavní a neústavní
Pro určení, které pobytové sociální služby budou považovány za ústavní, byly stanoveny následující
indikátory:
Za ústavní je označena sociální služba (nebo její část), která má registrovaný jeden z následujících
druhů služby:


domovy pro osoby se zdravotním postižením,



domovy se zvláštním režimem,



týdenní stacionáře,



chráněné bydlení,

a jestliže současně splňuje alespoň jednu z následujících podmínek:


v jedné budově/objektu (případně areálu nebo v místě blízkém) je kapacita lůžek (uživatelů)
rovna nebo je vyšší než hodnota 19 (tj. v jednom místě poskytování),



kapacita je nižší než podle podmínky první, ale služba je poskytována v budově/objektu
(případně areálu nebo v místě blízkém) s další pobytovou nebo ambulantní sociální službou
a společná kapacita v budově/areálu (nebo v místě blízkém) přesahuje 19 lůžek.

U sociální služby domovy se zvláštním režimem nebudou analyzovány cílové skupiny preventivních
sociálních služeb (např. uživatelů drog).
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Příklady:

Č.
př.

1.

2.

3.

4.

Příklad

Je služba
identifikována
jako ústavní –
ano/ne (jaká
část)

Vyhodnocení – logika

Poskytovatel poskytuje sociální službu
chráněné bydlení, které má kapacitu 18
lůžek – toto chráněné bydlení je
poskytováno v jedné budově (tj. na
jednom místě). Chráněné bydlení je
však poskytováno v budově společně
s týdenním stacionářem, který má
kapacitu 20 lůžek.

V tomto případě je sice kapacita služby v rámci
jedné budovy nižší než 19, ale služba je
poskytována společně s další sociální službou
(týdenní stacionář), jejichž společná kapacita
přesahuje 19 lůžek (tj. 38).

Sociální služba chráněné bydlení
(kapacita 6 lůžek) je poskytována
v rámci areálu domova pro osoby se
zdravotním postižením. Domek
s chráněným bydlením se nachází u
„vrat“ areálu z vnitřní strany. Domov pro
osoby se zdravotním postižením má
kapacitu 60 uživatelů.

Zde je sice kapacita u chráněného bydlení nižší
než 19, ale služba je poskytována v areálu
domova pro osoby se zdravotním postižením –
kapacita společně přesahuje 19 (tj. 66 lůžek).

Poskytovatel poskytuje sociální službu
domov pro osoby se zdravotním
postižením, která má kapacitu 18 lůžek.
V budově nebo areálu (nebo blízkém
okolí) této služby není poskytována jiná
sociální služba ambulantní nebo
pobytová.

Druh služby je sice druhem, který by mohl být
ústavní, ale kapacita je nižší než 19 a není
splněna ani druhá podmínka – tj. není
poskytována v budově/objektu či areálu (nebo
blízkém okolí) s jinou pobytovou nebo
ambulantní sociální službou.

Poskytovatel poskytuje sociální službu
domovy pro osoby se zdravotním
postižením – registrovaná celková
kapacita 90 lůžek. Služba je však
poskytována ve dvou budovách. Každá
z budov je v jiném městě. Kapacita
budov je:
první budova má 15 lůžek
druhá budova má 75 lůžek
Služba v první budově není
poskytována společně v budově nebo
areálu s další pobytovou nebo
ambulantní sociální službou.

Druh služby je druhem, který může být
identifikován jako ústavní. Sociální služba má
registrovanou celkovou kapacitu 90 lůžek, avšak
je poskytována ve dvou budovách. Dále je třeba
každou budovu posuzovat zvlášť:
první budova nesplňuje ani jednu z následujících
podmínek (nižší kapacita než 19 lůžek a není
poskytována s další pobytovou nebo ambulantní
službou v budově nebo objektu).
druhá budova splňuje podmínku kapacitní –
přesahuje kapacitu 19 lůžek na
budovu/objekt/areál.

ANO

ANO
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2.3 Důvod zjišťování některých údajů a jejich využití v transformaci
Údaje sledované v této analýze jsou zaměřeny na využití v transformaci ústavní péče v péči komunitní.
Odrážejí dosavadní zkušenosti s transformací a přinášejí charakteristiky ústavů, které jsou klíčové při
nastavení postupu transformace v kraji. Následuje shrnutí vybraných druhů údajů a jejich využití pro
transformaci ústavní péče.

2.3.1

Údaje o uživatelích ústavních služeb

Vedle samotného počtu lidí, kteří žijí v ústavním prostředí, se analýza zaměřuje na další klíčové
charakteristiky:


počet dětí v ústavní péči – dětem v ústavní péči je nutné věnovat zvýšenou pozornost a učinit
kroky k tomu, aby se co nejdříve vrátily do běžného prostředí;



věk uživatelů ústavní péče – zkušenosti ukazují, že se zvyšujícím se věkovým průměrem
uživatelů roste náročnost transformace daného zařízení (objevují se tendence označit zařízení
za pobytovou službu pro seniory a tím ji „vyjmout“ z transformace; tyto tendence vycházejí
z mylného předpokladu, že zařízení pro starší věkové skupiny se transformace nedotýká);



cílová skupina uživatelů služby – jednotlivé cílové skupiny uživatelů mají svá specifika také při
zajišťování konkrétních transformačních kroků – viz doporučení pracovních skupin věnovaná
specifikům transformace ústavů pro lidi s tělesným a smyslovým postižením a pro lidi
s duševním onemocněním8; je třeba s nimi počítat a vhodně nastavit postup transformace
ústavu;



struktura uživatelů dle stupně závislosti na pomoci druhé osoby (příspěvku na péči) –
poskytuje základní orientaci ve složení uživatelů podle potřebné péče a podpory; pro řádné
nastavení podpory jednotlivým uživatelům služby je však třeba provést posouzení nezbytné míry
podpory uživatele.9

2.3.2

Údaje o pracovnících ústavních služeb

Vedle počtu lidí, kteří pracují v ústavním prostředí, se analýza zaměřuje na další klíčové charakteristiky:


2.3.3

struktura pracovníků podle profesí – poskytuje základní přehled o personálním zajištění
služby; umožňuje učinit si představu o rozsahu personálních změn spojených s transformací
(přeškolování pracovníků apod.).

Údaje o místě poskytování

V této oblasti se jedná zejména o:


určení kapacity v místě poskytování, kde je služba poskytována – základní ukazatel pro
určení, zda je či není služba ústavní (viz výše);

8

Viz www.trass.cz.

9

Doporučený

postup

č.1

-

Posuzování

míry

nezbytné

podpory

uživatelů,

MPSV

2010.

Dostupné

z:

http://www.mpsv.cz/files/clanky/8817/Doporuceny_postup_c_1_2010.doc
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2.3.4

lokalita poskytování – poskytuje základní informaci o umístění služby v území, příp.
dostupnosti veřejných služeb a koncentraci lidí s postižením vzhledem k velikosti sídla.

Údaje o finančních zdrojích

V této oblasti se jedná zejména o:


určení zdrojů, které se podílejí na financování ústavní péče – s cílem tyto zdroje
přesměrovat ve prospěch komunitně zajišťované podpory;



určení výše a zdroje investic do ústavního majetku – s cílem tyto zdroje přesměrovat ve
prospěch komunitně zajišťované podpory.

2.3.5

Údaje o materiálním zázemí

V této oblasti se jedná zejména o:


určení závazků udržitelnosti plynoucích z investic do majetku – závazky udržitelnosti blokují
transformaci ústavních služeb a u zařízení, kde se vyskytují, je třeba zahájit kroky k jejich
odstranění;



stav budov – poskytuje představu o materiálním zázemí a stavu jednotlivých ústavů; jako
podklad pro postup transformace slouží zejm. u těch zařízení, jejichž zázemí je ve špatném
technickém stavu a vyžaduje investice do oprav – místo nevhodného zhodnocování ústavního
majetku (a prodlužování životnosti ústavu) je třeba zahájit kroky k transformaci těchto zařízení;



forma vztahu k prostorům poskytování služby – může ovlivňovat průběh transformace (např.
je-li poskytovatel v pronájmu, nemusí se zabývat dalším využitím objektu);



památková ochrana objektů – ovlivňuje možnosti nakládání s budovou v případě rekonstrukcí
či bezbariérových úprav, pokud by byl objekt vhodný pro poskytování komunitních sociálních
služeb.

2.3.6

Údaje o poskytovateli

V této oblasti se jedná zejména o:


právní forma – základní informace o krocích, které bude při transformaci třeba podniknout,
s kým bude třeba jednat apod.;



zřizovatel – určuje právní subjekt, který zřídil a zajišťuje provoz ústavní sociální služby a je tedy
odpovědný za její poskytování a transformaci.

2.3.7

Údaje o roli kraje v kontrole kvality služeb

V této oblasti se jedná zejména o to, zda a jakým způsobem kraj kontroluje a podporuje rozvoj kvality
v sociálních službách, které zřizuje. Kontrola kvality je jedním ze základních nástrojů
deinstitucionalizace.
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3

Základní údaje o Kraji Vysočina

V této části materiálu jsou shrnuty základní statistické údaje o kraji z pohledu počtu osob se zdravotním
postižením a počtu poskytovaných sociálních služeb obecně. V Kraji Vysočina žilo k 31. 12. 2011 celkem
511 92510 obyvatel. Ke květnu 2010 bylo v Kraji Vysočina 17 507 osob, kterým byl přiznán příspěvek na
péči (byly uznány závislými na péči jiné fyzické osoby). Ze srovnání daných dat tedy vyplývá, že v kraji
11
bylo celkem 3,42 % osob z celkového počtu obyvatel, kterým byl přiznán příspěvek na péči, a to i přes
rozdíl v určení času.

3.1 Sociální služby poskytované v Kraji Vysočina
V následující tabulce je uveden počet vybraných druhů sociálních služeb, které jsou registrovány na
území kraje k 1. 3. 2012, včetně procentuálního poměru k celkovému počtu služeb a uvedení na kolik
obyvatel připadá jedna služba daného druhu. Můžeme si povšimnout, že v kraji je poskytováno 9 služeb
- domovy pro osoby se zdravotním postižením (3,41 %), 14 služeb domovy se zvláštním režimem
(5,3 %), 9 služeb chráněné bydlení (3,41 %) a 2 služby týdenní stacionář (0,76 %).

Tabulka 1 Počet jednotlivých druhů služeb poskytovaných na území kraje

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (export 21. 2. 2012), stav k 1. 3. 2012

10

Zdroj ČSÚ dostupné na WWW. Dostupné z: http://www.czso.cz/xc/redakce.nsf/i/home

11

Data z příspěvku na péči není možné rozdělit z dostupných zdrojů na osoby se zdravotním postižením a na seniory. Avšak

poměr určených čísel je pro účel dané komparace srovnatelný.
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Celková kapacita služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením je 638 lůžek (průměrně 70,88
lůžka na jednu službu domov pro osoby se zdravotním postižením), dále například u služeb chráněného
bydlení je celková kapacita 66 lůžek (průměrná kapacita jedné služby je 7,33 lůžek na službu). Kapacitu
dalších druhů služeb dle relevantních ukazatelů kapacity lze sledovat v níže uvedené tabulce.

Tabulka 2 Kapacity u jednotlivých druhů služeb v rámci forem poskytování

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (export 21. 2. 2012), stav k 1. 3. 2012

V níže vedené tabulce je uveden počet obyvatel ke kapacitnímu údaji (na jedno lůžko) v rámci
jednotlivých druhů služeb. Nejméně obyvatel na jedno lůžko je ve službách domovy pro seniory (kde na
jedno lůžko je 235 obyvatel) a také domovy pro osoby se zdravotním postižením (kde na jedno lůžko je
802 obyvatel). Naopak nejméně dostupné jsou odlehčovací služby, kdy na jedno lůžko připadá 13 836
obyvatel a služba týdenní stacionář 12 798 obyvatel.
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Tabulka 3 Počet obyvatel kraje na jedno lůžko

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (export 21. 2. 2012), stav k 1. 3. 2012

V následující tabulce je možné sledovat rozložení právních forem poskytovatele podle jednotlivých druhů
sociálních služeb. U služby domovy pro osoby se zdravotním postižením má z 9 služeb v 8 případech
poskytovatel právní formu příspěvkové organizace a v 1 případě církevní organizace. Rozložení právních
forem u ostatních druhů služeb je možné nalézt v následující tabulce.
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Tabulka 4 Jednotlivé druhy služeb podle právní formy poskytovatele

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (export 21. 2. 2012), stav k 1. 3. 2012

3.2 Srovnání kapacit ústavních a komunitních pobytových služeb
Z důvodu možnosti bližšího zhodnocení jednotlivých vybraných druhů služeb, tj. domovy pro osoby se
zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem, chráněných bydlení a týdenních stacionářů byl
v níže uvedené tabulce vytvořen celkový přehled služeb, které byly dle zvolených indikátorů označeny za
ústavní nebo neústavní (komunitní). Z dat uvedených v tabulce vyplývá12:

12



neústavní (komunitní) služby mají kapacitu 64 lůžek, což je 5 % z celkové kapacity
uvedených služeb v kraji;



za neústavní sociální služby byly vyhodnoceny pouze některé služby chráněného bydlení a jejich
kapacita činí 23 lůžek, což je, 35 % z kapacity tohoto druhu služby;



za ústavní služby byly zhodnoceny všechny služby u druhů domovy pro osoby se
zdravotním postižením, domovy se zvláštním režimem a týdenní stacionáře;



celková kapacita vybraných služeb zhodnocených jako ústavních činí 1 172 lůžek, což je
94,82 % kapacity daných druhů služeb v kraji.

Bližší popis způsobu hodnocení jednotlivých služeb je možné nalézt v úvodní části a také v Metodice k realizaci analýz na

krajské úrovni.
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Tabulka 5 Základní přehled zhodnocení vybraných druhů služeb
Druh služby
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
týdenní stacionáře
Celkem

Neústavní služby
kapacita
neústavní
0
0
0
0
4
23
0
0
4
23

počet služeb

Ústavní služby
počet služeb

kapacita ústavní

9
14
5
2
30

622
492
18
40
1172

kapacita
neústavní
16
0
25
0
41

Celkový počet služeb

Celková kapacita služeb

9
14
9
2
34

638
492
66
40
1236

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (export 21. 2. 2012), stav k 1. 3. 2012 a sběr dat prostřednictvím regionálních
pracovníků Národního centra podpory transformace v kraji v roce 2012.
Vysvětlivka:
Položka „neústavní služby“ obsahuje služby, které jsou primárně neústavní – již podle kapacity služby nespadají do kategorie
ústavních služeb.
Položka „ústavní služby“ obsahuje služby, které jsou nejprve označeny jako ústavní. V dalším zjišťování je jejich kapacita a další
údaje rozděleny na ústavní a neústavní dle místa poskytování služby (viz kapitolu 2). Tato neústavní část je v tabulce označena
zelenou barvou.
V další části jsou sečteny celkové náklady neústavních služeb (primárně neústavních i oddělených od kapacit primárně ústavních).

Graf 1 Rozložení kapacit v základním zhodnocení na ústavní a neústavní

Ve výše uvedeném zhodnocení nebyly reflektovány cílové skupiny, ale pouze jednotlivé druhy služeb. Ve
zhodnocení, které je uvedeno v následující tabulce a grafu, byly vyloučeny cílové skupiny, na které tento
materiál není zaměřen – jedná se tedy o seniory, případně osoby závislé na návykových látkách.

Tabulka 6 Základní přehled zhodnocení vybraných druhů služeb v návaznosti na cílovou skupinu
Druh služby
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
týdenní stacionáře
Celkem

Neústavní služby
Ústavní služby
počet služeb kapacita neústavní počet služeb kapacita ústavní kapacita neústavní
0
0
9
622
16
0
0
2
83
0
4
23
5
18
25
0
0
2
40
0
4
23
18
763
41

Celkový počet služeb

Celková kapacita služeb

9
2
9
2
22

638
83
66
40
827

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (export 21. 2. 2012), stav k 1. 3. 2012 a sběr dat prostřednictvím regionálních
pracovníků Národního centra podpory transformace v kraji v roce 2012.
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Graf 2 Rozložení kapacit v základním zhodnocení na ústavní a neústavní v návaznosti na cílovou
skupinu

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (export 21. 2. 2012), stav k 1. 3. 2012 a sběr dat prostřednictvím regionálních
pracovníků Národního centra podpory transformace v kraji v roce 2012.

Dále je níže možné sledovat náklady vybraných druhů sociálních služeb v návaznosti na rozlišení
nákladů na osobní (tj. personální) a ostatní. Rozložení finančních prostředků vynakládaných na služby
ústavní a neústavní koresponduje s poměrem kapacit ústavních a neústavních služeb.

Tabulka 7 Náklady v rámci vybraných druhů služeb rozložené na ústavní a neústavní včetně
rozdělení na osobní (personální) a ostatní náklady
Druh služby
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
týdenní stacionáře
Celkem

osobní
náklady neústavní
0
0
952 706
0
952 706

Neústavní služby
ostatní
náklady neústavní
0
0
870 605
0
870 605

celkové
náklady neústavní
0
0
1 823 311
0
1 823 311

osobní
náklady neústavní
4 779 623
0
2 537 681
0
7 317 304

ostatní
náklady neústavní
2 267 019
0
1 620 652
0
3 887 671

Ústavní služby
celkové
osobní
náklady náklady neústavní
ústavní
7 046 642
138 401 868
0
85 725 036
4 158 332
1 427 464
0
13 406 669
11 204 974
238 961 037

ostatní
náklady ústavní
64 458 306
44 787 108
1 205 630
4 584 878
115 035 922

celkové
náklady ústavní
202 860 174
130 512 144
2 633 095
17 991 547
353 996 960

Celkové
osobní
náklady neústavní
4 779 623
0
3 490 387
0
8 270 010

Celkové
ostatní
náklady neústavní
2 267 019
0
2 491 257
0
4 758 276

Celkové
náklady neústavní

Celkové
náklady

7 046 642
0
5 981 643
0
13 028 285

209 906 816
130 512 144
8 614 738
17 991 547
367 025 245

Zdroj: Export nákladů ze systému vykazování dat o poskytovaných sociálních službách za rok 2010. Rozdělení je rozčleněno dle
míst poskytování k poměru kapacit.

Při nákladovosti služeb je také třeba sledovat její návaznost na cílové skupiny. Z tohoto důvodu se níže
uvedená tabulka zaměřuje na rozložení nákladů osobních a ostatních.

Tabulka 8 Náklady v rámci vybraných druhů služeb rozložené na ústavní a neústavní včetně
rozdělení na osobní (personální) a ostatní náklady v návaznosti na cílovou skupinu
Druh služby
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
týdenní stacionáře
Celkem

Neústavní služby
Ústavní služby
Celkové osobní
osobní náklady - ostatní náklady - celkové náklady - osobní náklady - ostatní náklady - celkové náklady - osobní náklady - ostatní náklady - celkové náklady náklady neústavní
neústavní
neústavní
neústavní
neústavní
neústavní
ústavní
ústavní
ústavní
neústavní
0
0
0
4779622,974
2267019,077
7046642,051
138401868
64458305,92
202860173,9
4 779 623
0
0
0
0
0
0
15481567
8198841
23680408
0
952706
870605
1823311
2537680,645
1620651,613
4158332,258
1427464,355
1205630,387
2633094,742
3 490 387
0
0
0
0
0
0
13406669
4584878
17991547
0
952 706
870 605
1 823 311
7 317 304
3 887 671
11 204 974
168 717 568
78 447 655
247 165 224
8 270 010

Celkové ostatní
Celkové náklady Celkové náklady
náklady neústavní
neústavní
2 267 019
7 046 642
209 906 816
0
0
23 680 408
2 491 257
5 981 643
8 614 738
0
0
17 991 547
4 758 276
13 028 285
260 193 509

Zdroj: Export nákladů ze systému vykazování dat o poskytovaných sociálních službách za rok 2010. Rozdělení je rozčleněno dle
míst poskytování k poměru kapacit.
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3.3 Shrnutí
V kraji Vysočina je celkem 22 pobytových sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením. Jejich
celková kapacita činí 827 lůžek. Z toho:


64 lůžek je neústavních, tj. 8 % z celkové kapacity,



763 lůžek je ústavních, tj. 92 % z celkové kapacity.
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Souhrnné údaje o ústavních sociálních službách

4

V návaznosti na přehled jednotlivých kapacit a jejich zhodnocení na ústavní a neústavní jsou
v následujících tabulkách a grafických znázorněních uvedeny nejdůležitější souhrnné údaje
o pobytových službách sociální péče pro osoby s postižením v Kraji Vysočina, které byly hodnoceny jako
ústavní s ohledem na místo poskytování sociální služby. Bližší informace po jednotlivých vybraných
druzích služeb, včetně zhodnocení jednotlivých míst poskytování jako ústavních či neústavních, jsou
uvedeny v následující kapitole.

V Kraji Vysočina žije v ústavních službách celkem 735 lidí se zdravotním postižením. Z toho je 80
dětí.
V Kraji Vysočina je celkem 19 míst poskytování ústavních služeb. V každém žije průměrně 39 lidí.
Nejvyšší počet lidí v jednom místě poskytování je 154.

Věková struktura uživatelů:


68,5 % uživatelů v ústavních sociálních službách je ve věku 27 - 65 let;



12,6 % uživatelů je ve věku 19 - 26 let;



10,9 % uživatelů jsou děti;



5,7 % uživatelů je ve věku 66 - 75 let;



2,3 % uživatelů je ve věku 76 - 85 let.
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Tabulka 9 Souhrn počtu uživatelů k 31. 12. 2010 (případně ke 2011) včetně věkové struktury
a počet neuspokojených žádostí u ústavně označených služeb13

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31.12. daného roku

13

Kapacity jednotlivých míst poskytování ústavních služeb (a některé další údaje) jsou počítány poměrem z celku. To v některých

případech může vést k tomu, že se údaje o počtu osob, pracovníků apod. nevyskytují jako celá čísla. V tabulkách jsou zachována

pro názornost výpočtu desetinná místa. V textu jsou údaje zaokrouhleny na celá čísla.
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Graf 3 Věková struktura uživatelů ústavních služeb 2010/2011

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31.12. daného roku.

Pohlaví dospělých uživatelů:


542 mužů, tj. 75 % z dospělých uživatelů služby;



185 žen, tj. 25 % z dospělých uživatelů služby.
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Tabulka 10 Souhrn počtu dospělých uživatelů k 31. 12. 2010 (případně ke 2011) podle pohlaví

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku
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Graf 4 Podíl mužů a žen z celkového počtu dospělých uživatelů k 31. 12. 2010 (případně ke 2011)

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

U dětských uživatelů je nejvíce uživatelů ve věkové struktuře 13-18 let (celkem 48). Ve službách jsou
také děti do 6 let (8 dětí).
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Tabulka 11 Počet dětí dle věkové struktury

1506477

Denní a týdenní stacionář
Jihlava
Diagnostický ústav sociální
péče Černovice
příspěvková organizace

% poměr dětí k
celkovému počtu
uživatelů

2717289

Adresa místa poskytování
(budova/objekt/areál)

Počet dětí

Denní a týdenní stacionář
Jihlava
Diagnostický ústav sociální
týdenní
péče Černovice,
stacionáře
příspěvková organizace

Název zařízení

ve věku 13 - 18 let

týdenní
stacionáře

Identifikátor

ve věku 7 - 12 let

Poskytovatel

ve věku do 6 let

Druh služby

Počet uživatelů
(klientů) k 31. 12.

Věková struktura

Královský vršek 1106/9,
Jihlava, 586 01 Jihlava 1

27,00

0,00

3,00

8,00

11,00

40,7%

Dobešovská 1, Černovice

9,00

1,00

1,00

0,00

2,00

22,2%

Dobešovská 1, Černovice

131,00

6,00

19,00 24,00

49,00

37,4%

domovy pro
Diagnostický ústav sociální
osoby se
péče Černovice,
zdravotním
příspěvková organizace
postižením

6497628

Diagnostický ústav sociální
péče Černovice
příspěvková organizace

Diagnostický ústav sociální
péče Černovice,
příspěvková organizace

3127456

Diagnostický ústav sociální
Lípová 592, Černovice, 394
péče Černovice
94 Černovice u Tábora
příspěvková organizace

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0%

domovy pro
osoby se Diakonie ČCE - středisko v
zdravotním
Myslibořicích
postižením

4095808

Diakonie ČCE - středisko v
Myslibořicích

Myslibořice 1, 675 60
Myslibořice

11,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0%

domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením

Domov bez zámku,
příspěvková organizace

3177019

Domov bez zámku,
příspěvková organizace

Rouchovany 119, 675 57
Rouchovany

23,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0%

chráněné
bydlení
chráněné
bydlení

Domov bez zámku,
příspěvková organizace
Domov bez zámku,
příspěvková organizace

Domov bez zámku,
příspěvková organizace
Domov bez zámku,
příspěvková organizace

Palackého 705, 675 71
Náměšť nad Oslavou
Husova 947, 675 71 Náměšť
nad Oslavou

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0%

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0%

chráněné
bydlení

4735591
4735591

domovy pro
Domov důchodců Proseč u
osoby se
Pošné, příspěvková
zdravotním
organizace
postižením

5148778

Domov důchodců Proseč u
Pošné
příspěvková organizace

Proseč 1, Pošná, 395 01
Pacov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením

Domov Háj, příspěvková
organizace

4023649

Domov Háj
příspěvková organizace

Háj 1253, 584 01 Ledeč nad
Sázavou

71,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0%

domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením

Domov Jeřabina,
příspěvková organizace

3164709

Domov Jeřabina
příspěvková organizace

Těchobuz 1, 395 01 Pacov

66,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0%

Domov Jeřabina,
příspěvková organizace

7830136

Domov Jeřabina
příspěvková organizace

Těchobuz 1, 395 01 Pacov

3,00

0,00

0,00

1,00

1,00

33,3%

Domov ve Věži,
příspěvková organizace

8764029

Domov ve Věži
příspěvková organizace

Věž 1, 582 56 Věž

79,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0%

chráněné
bydlení

Občanské sdružení pro
podporu a péči o duševně
nemocné VOR JIHLAVA

2328357

Občanské sdružení pro
podporu a péči o duševně
nemocné VOR JIHLAVA

Komenského 5264/36a,
Jihlava, 586 01 Jihlava 1

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0%

domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením

Ústav sociální péče
Křižanov, příspěvková
organizace

1122475

Ústav sociální péče
Křižanov
příspěvková organizace

Zámek 1, Křižanov

144,00

1,00

1,00

15,00

17,00

11,8%

domovy pro
osoby se Ústav sociální péče Lidmaň,
zdravotním příspěvková organizace
postižením

6158312

Ústav sociální péče Lidmaň
příspěvková organizace

Lidmaň 91, 395 01 Pacov

97,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0%

chráněné Ústav sociální péče Lidmaň,
bydlení
příspěvková organizace

3989366

Ústav sociální péče Lidmaň
příspěvková organizace chráněné bydlení

Svatavská 288, Černovice,
394 94 Černovice u Tábora

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0%

Ústav sociální péče Zboží Zboží 1, Habry, 582 91 Světlá
příspěvková organizace
nad Sázavou

57,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0%

Nádražní 909, Havlíčkův
Brod, 580 01 Havlíčkův Brod
1

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0%

735,00

8,00

24,00 48,00

80,00

domovy se
zvláštním
režimem
domovy se
zvláštním
režimem

domovy pro
osoby se
Ústav sociální péče Zboží,
zdravotním příspěvková organizace
postižením
chráněné
bydlení
Celkem

Úsvit - zařízení SPMP
Havlíčkův Brod

5904572

4640855

Úsvit - zařízení SPMP
Havlíčkův Brod

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku
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Graf 5 Rozložení věkové struktury dětí

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

Struktura uživatelů podle stupně příspěvku na péči:


3 % uživatelů není příjemcem příspěvku na péči.



10 % uživatelů je příjemcem příspěvku na péči v I. stupni.



31 % je příjemcem příspěvku na péči ve II. stupni.



25 % je příjemcem příspěvku na péči ve III. stupni.



31 % uživatelů je příjemcem příspěvku na péči ve IV. stupni.
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Tabulka 12 Rozložení stupňů závislosti a podpory, průměrný věk u ústavně označených služeb souhrnné údaje

Druh služby

Poskytovatel

Identifikátor

Název zařízení

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/areál)

Počet uživatelů (klientů) k 31.
12.

počet uživatelů trvale
upoutaných na lůžko

počet uživatelů mobilních za
pomoci druhé osoby nebo
techn. pomůcek

počet uživatelů, jejichž
zdravotní stav vyžaduje
nákladnější stravování

I. stupeň PNP

II. stupeň PNP

III. stupeň PNP

IV. stupeň PNP

bez PNP

Průměrný věk uživatelů
(klientů)

Příspěvek na péči

týdenní stacionáře

Denní a týdenní stacionář Jihlava

2717289

Denní a týdenní stacionář
Jihlava

Královský vršek 1106/9,
Jihlava, 586 01 Jihlava 1

27,0

0,0

7,0

0,0

0,0

3,0

10,0

14,0

0,0

23,3

týdenní stacionáře

Diagnostický ústav sociální péče
Černovice, příspěvková organizace

1506477

Diagnostický ústav sociální
péče Černovice
příspěvková organizace

Dobešovská 1,
Černovice

9,0

0,0

2,0

0,0

3,0

4,0

2,0

0,0

0,0

23,5

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Diagnostický ústav sociální péče
Černovice, příspěvková organizace

6497628

Diagnostický ústav sociální
péče Černovice
příspěvková organizace

Dobešovská 1,
Černovice

131,0

55,0

30,0

72,0

5,0

27,0

17,0

81,0

1,0

25,4

chráněné bydlení

Diagnostický ústav sociální péče
Černovice, příspěvková organizace

3127456

Diagnostický ústav sociální
péče Černovice
příspěvková organizace

Lípová 592, Černovice,
394 94 Černovice u
Tábora

3,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3,0

31,8

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Diakonie ČCE - středisko v
Myslibořicích

4095808

Diakonie ČCE - středisko v
Myslibořicích

Myslibořice 1, 675 60
Myslibořice

11,0

0,0

1,0

0,0

2,0

2,0

7,0

0,0

0,0

54,2

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domov bez zámku, příspěvková
organizace

3177019

Domov bez zámku,
příspěvková organizace

Rouchovany 119, 675 57
Rouchovany

23,0

0,0

1,8

5,9

1,2

5,3

8,3

8,3

0,0

58,2

chráněné bydlení

Domov bez zámku, příspěvková
organizace

4735591

Domov bez zámku,
příspěvková organizace

Palackého 705, 675 71
Náměšť nad Oslavou

2,0

0,0

0,0

0,3

0,7

0,7

0,5

0,0

0,1

50,5

chráněné bydlení

Domov bez zámku, příspěvková
organizace

4735591

Domov bez zámku,
příspěvková organizace

Husova 947, 675 71
Náměšť nad Oslavou

4,0

0,0

0,0

0,5

1,4

1,4

1,0

0,0

0,1

50,5

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domov důchodců Proseč u Pošné,
příspěvková organizace

5148778

Domov důchodců Proseč u
Pošné
příspěvková organizace

Proseč 1, Pošná, 395 01
Pacov

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domov Háj, příspěvková organizace

4023649

Domov Háj
příspěvková organizace

Háj 1253, 584 01 Ledeč
nad Sázavou

71,0

0,0

7,0

1,0

10,0

26,0

15,0

16,0

4,0

55,7

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domov Jeřabina, příspěvková
organizace

3164709

Domov Jeřabina
příspěvková organizace

Těchobuz 1, 395 01
Pacov

66,0

0,0

24,0

23,0

5,0

43,0

16,0

2,0

0,0

45,7

domovy se zvláštním režimem

Domov Jeřabina, příspěvková
organizace

7830136

Domov Jeřabina
příspěvková organizace

Těchobuz 1, 395 01
Pacov

3,0

0,0

2,0

1,0

0,0

2,0

0,0

1,0

0,0

28,3

domovy se zvláštním režimem

Domov ve Věži, příspěvková
organizace

8764029

Domov ve Věži
příspěvková organizace

Věž 1, 582 56 Věž

79,0

6,0

14,0

32,0

24,0

21,0

18,0

13,0

3,0

60,1

chráněné bydlení

Občanské sdružení pro podporu a
péči o duševně nemocné VOR
JIHLAVA

2328357

Občanské sdružení pro
podporu a péči o duševně
nemocné VOR JIHLAVA

Komenského 5264/36a,
Jihlava, 586 01 Jihlava 1

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,0

40,0

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Ústav sociální péče Křižanov,
příspěvková organizace

1122475

Ústav sociální péče Křižanov
příspěvková organizace

Zámek 1, Křižanov

144,0

19,0

16,0

21,0

5,0

20,0

44,0

71,0

4,0

34,1

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Ústav sociální péče Lidmaň,
příspěvková organizace

6158312

Ústav sociální péče Lidmaň
příspěvková organizace

Lidmaň 91, 395 01
Pacov

97,0

0,0

8,0

2,0

6,0

52,0

34,0

3,0

2,0

36,8

chráněné bydlení

Ústav sociální péče Lidmaň,
příspěvková organizace

3989366

Ústav sociální péče Lidmaň
příspěvková organizace chráněné bydlení

Svatavská 288,
Černovice, 394 94
Černovice u Tábora

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

39,0

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Ústav sociální péče Zboží,
příspěvková organizace

5904572

Ústav sociální péče Zboží
příspěvková organizace

Zboží 1, Habry, 582 91
Světlá nad Sázavou

57,0

6,0

5,0

13,0

6,0

21,0

9,0

21,0

0,0

54,3

chráněné bydlení

Úsvit - zařízení SPMP Havlíčkův Brod

4640855

Úsvit - zařízení SPMP
Havlíčkův Brod

Nádražní 909, Havlíčkův
Brod, 580 01 Havlíčkův
Brod 1

Celkem

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

0,0

0,0

0,0

735,0

86,0

117,8

171,7

69,3

230,4

183,8

230,3

21,2

41,8

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31.12. daného roku
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Graf 6 Rozložení stupňů závislosti a podpory, průměrný věk u ústavně označených služeb souhrnné údaje

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31.12. daného roku

V roce 2007 až 2011 činily celkové provozní výdaje ústavních služeb 1 579 949 505 Kč.

Příjmy ústavních služeb v tomto období tvořily z:


46 % úhrady od uživatelů;



35 % státní dotace;



4 % ostatní příjmy;



8 % příspěvek zřizovatele;



3 % platby zdravotních pojišťoven;



4 % příjmy z vlastní činnosti.

Přepočteno na uživatele bylo v průměru vynaloženo na péči v ústavních zařízeních 429 918 Kč za rok;
tedy 35 826 Kč za měsíc14. Rozložení jednotlivých nákladů na uživatele je možné nalézt ve zhodnocení
jednotlivých druhů služeb.

14

Počítáme-li, že daný uživatel využíval službu po celý rok. Údaje o nákladech viz tabulka 13, údaje o uživatelích viz tabulka 9.
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Tabulka 13 Výdaje a příjmy od roku 2007 do 2011 - souhrn

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace; Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz
o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 – stav za celý rok
k 31. 12. daného roku
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Graf 7 Struktura příjmů od roku 2007 do 2011 – souhrn

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace; Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz
o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 – stav za celý rok
k 31. 12. daného roku
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Tabulka 14 Přehled výdajů a příjmů jednotlivých druhů služeb od roku 2007 do 201115
Druh služby
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
týdenní stacionáře
Celkem
Druh služby
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
týdenní stacionáře
Celkem
Druh služby
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
týdenní stacionáře
Celkem
Druh služby
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
týdenní stacionáře
Celkem
Druh služby
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
týdenní stacionáře
Celkem

Kapacita zařízení
k 31.12.2007
685
80
28
793

Příjem celkem k 31. 12.2007 v Kč
198 039 404
24 993 336
15 958 479
238 991 219

Příjem na jednotku
kapacity 2007

Výdaje celkem 2007

289 076
312 417
569 946
301 347

201 499 519
24 906 304
16 244 166
242 649 989

Kapacita zařízení
k 31.12.2008

Příjem celkem k 31. 12.2008 v Kč

Příjem na jednotku
kapacity 2008

610
80
6
44
740
Kapacita zařízení
k 31.12.2009
603
80
8
44
735

185 677 212
21 209 600
691 577
14 592 915
222 171 304
Příjem celkem k 31. 12.2009 v Kč
191 820 063
21 841 142
1 085 321
15 601 410
230 347 936

304 248
265 120
115 263
331 657
300 117
Příjem na jednotku
kapacity 2009
317 961
273 014
135 665
354 578
313 278

Výdaje celkem 2009

Kapacita zařízení
k 31. 12. 2010

Příjem celkem k 31. 12. 2010 v Kč

Příjem na jednotku
kapacity 2010

Výdaje celkem 2010

615
83
17
44
759
Kapacita zařízení
k 31. 12. 2011
620
83
18
40
761

204 137 241
22 842 040
2 707 169
17 934 851
247 621 301
Příjem celkem k 31. 12. 2011 v Kč
205 387 967
24 343 891
3 580 796
15 831 430
249 144 085

331 930
275 205
159 245
407 610
326 247
Příjem na jednotku
kapacity 2011
331 271
293 300
198 933
395 786
327 390

Druh služby
domovy pro osoby se zdravotním postižením
domovy se zvláštním režimem
chráněné bydlení
týdenní stacionáře
Celkem

Výdaje celkem 2008
188 648 012
20 946 018
707 408
14 568 134
224 869 572

596 129 965
21 740 585
1 119 808
15 738 392
634 728 750

207 704 393
22 737 894
2 653 608
18 376 352
251 472 247
Výdaje celkem 2011
210 127 288
24 343 891
3 584 650
16 139 163
254 194 992
Celkové příjmy
2007 až 2011
985 061 887
115 230 009
8 064 863
79 919 085
1 188 275 844

Výdaj na jednotku
kapacity 2007
294 127
311 329
580 149
305 960
Výdaj na jednotku
kapacity 2008
309 116
261 825
117 901
331 094
303 762
Výdaj na jednotku
kapacity 2009
988 145
271 757
139 976
357 691
863 245
Výdaj na jednotku
kapacity 2010
337 731
273 951
156 095
417 644
331 320
Výdaj na jednotku
kapacity 2011
338 915
293 300
199 147
403 479
334 028
Celkové výdaje
2007 až 2011
1 404 109 177
114 674 692
8 065 474
81 066 207
1 607 915 550

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace; Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz
o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 – stav za celý rok
k 31. 12. daného roku

15

Rozdíl mezi celkovými příjmy a výdaji v jednotlivých letech vychází ze zdrojových dat. Může být způsobem skutečným rozdílem

těchto položek (např. pohledávkami za uživateli služeb), nebo nepřesností ve vyplnění zdrojových dat.
Data pro tabulku 14 vychází ze zdrojových nezaokrouhlených dat. Pro potřeby prezentace výsledků jsou dat a zobrazována jako
celá čísla. Případné rozdíly v uvedených výsledcích tedy mohou být dány zaokrouhlením.
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Tabulka 15 Vývoj příjmů a výdajů na jednotku kapacity v letech 2007 - 201116
Druh služby

Příjmy a výdaje na jednotku kapacity - celkem
2007

domovy pro osoby se zdravotním postižením - příjmy
domovy pro osoby se zdravotním postižením - výdaje
domovy se zvláštním režimem - příjmy
domovy se zvláštním režimem - výdaje
chráněné bydlení - příjmy
chráněné bydlení - výdaje
týdenní stacionáře - příjmy
týdenní stacionáře - výdaje
Příjmy - celkem
Výdaje - celkem

569 946
580 149
1 171 439
1 185 604

domovy pro osoby se zdravotním postižením - příjmy
domovy pro osoby se zdravotním postižením - výdaje
domovy se zvláštním režimem - příjmy
domovy se zvláštním režimem - výdaje
chráněné bydlení - příjmy
chráněné bydlení - výdaje
týdenní stacionáře - příjmy
týdenní stacionáře - výdaje
Příjmy - celkem
Výdaje - celkem

2007
24 090
24 511
26 035
25 944
47 495
48 346
97 620
98 800

289 076
294 127
312 417
311 329

2008

2009

2010

304 248
317 961
331 930
309 116
988 145
337 731
265 120
273 014
275 205
261 825
271 757
273 951
115 263
135 665
159 245
117 901
139 976
156 095
331 657
354 578
407 610
331 094
357 691
417 644
1 016 288
1 081 218
1 173 991
1 019 937
1 757 569
1 185 420
Příjmy a výdaje na jednotku kapacity - měsíční průměr
2008
2009
2010
25 354
26 497
27 661
25 760
82 345
28 144
22 093
22 751
22 934
21 819
22 646
22 829
9 605
11 305
13 270
9 825
11 665
13 008
27 638
29 548
33 968
27 591
29 808
34 804
84 691
90 101
97 833
84 995
146 464
98 785

2011

Průměr

331 271
338 915
293 300
293 300
198 933
199 147
395 786
403 479
1 219 290
1 234 841

314 897
453 607
283 811
282 432
152 277
153 280
411 915
418 011
1 132 445
1 276 674

2011
27 606
28 243
24 442
24 442
16 578
16 596
32 982
33 623
101 607
102 903

Průměr
26 241
37 801
23 651
23 536
10 152
10 219
34 326
34 834
94 370
106 390

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace; Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz
o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 – stav za celý rok
k 31. 12. daného roku

Graf 8 Vývoj příjmů a výdajů na jednotku kapacity v letech 2007 – 2011 pro jednotlivé druhy
služeb

16

Data pro tabulku 15 vychází ze zdrojových nezaokrouhlených dat. Pro potřeby prezentace výsledků jsou data zobrazována jako

celá čísla. Případné rozdíly v uvedených výsledcích tedy mohou být dány zaokrouhlením.
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Graf 9 Vývoj celkových příjmů a výdajů sledovaných ústavních služeb na jednotku kapacity v
letech 2007 – 2011

Celkem v ústavních službách v Kraji Vysočina pracuje 846 zaměstnanců (524,4 úvazků). Z toho je 544
pracovníků přímé péče (364,14 úvazku) a 302 ostatních pracovníků (160, 28 úvazku).
Poměr pracovníků v přímé péči je 69 % oproti 31 % ostatních pracovníků (v úvazcích).

Strukturu pracovníků v přímé péči (v úvazcích) tvoří:


47,4 % pracovníci v sociálních službách;



33,5 % zdravotničtí pracovníci;



3,7 % sociální pracovníci;



15,4 % pedagogičtí pracovníci.

Pracovníci v přímé péči se mohou jednomu klientovi věnovat v průměru 2,8 hodiny denně. Tento
čas zahrnuje veškerou péči poskytovanou jednomu uživateli.17

17

Tj. 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.
Postup výpočtu je uveden v Metodice k realizaci analýz na krajské úrovni.
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Tabulka 16 Údaje o personálním zabezpečení služeb zhodnocených jako ústavních - souhrn

Zdroj: Data z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – rok 2010,2011, 2012
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Graf 10 Údaje o personálním zabezpečení poměr pracovníků v přímé péči a ostatních - souhrn

Zdroj: Data z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – rok 2010,2011, 2012;
primárně byl využit rok 2010, pouze v případě, že počátek poskytování služby byl až následující rok nebo žádost o
dotaci na rok 2010 nebyla podána, byla využita data z následujících let, tedy z roku 2011 nebo 2012;
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2717289
týdenní stacionáře

týdenní stacionáře

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

chráněné bydlení

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

chráněné bydlení

chráněné bydlení

domovy pro osoby se
zdravotním postižením
domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Denní a týdenní
stacionář Jihlava
Diagnostický
ústav sociální
péče Černovice,
příspěvková
organizace
Diagnostický
ústav sociální
péče Černovice,
příspěvková
organizace
Diagnostický
ústav sociální
péče Černovice,
příspěvková
organizace

Diakonie ČCE středisko v
Myslibořicích
Domov bez
zámku,
příspěvková
organizace
Domov bez
zámku,
příspěvková
organizace
Domov bez
zámku,
příspěvková
organizace
Domov důchodců
Proseč u Pošné,
příspěvková
organizace
Domov Háj,
příspěvková
organizace

1506477

6497628

3127456

4095808

3177019

4735591

4735591

5148778

4023649

Denní a týdenní
stacionář Jihlava
Diagnostický ústav
sociální péče
Černovice
příspěvková
organizace
Diagnostický ústav
sociální péče
Černovice
příspěvková
organizace
Diagnostický ústav
sociální péče
Černovice
příspěvková
organizace

Diakonie ČCE středisko v
Myslibořicích

Královský vršek
1106/9, Jihlava,
586 01 Jihlava 1

domovy se zvláštním
režimem

chráněné bydlení

Občanské
sdružení pro
podporu a péči o
duševně nemocné
VOR JIHLAVA

domovy pro osoby se
zdravotním postižením
domovy se zvláštním
režimem

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

chráněné bydlení

domovy pro osoby se
zdravotním postižením

chráněné bydlení
Celkem

Ústav sociální
péče Křižanov,
příspěvková
organizace
Ústav sociální
péče Lidmaň,
příspěvková
organizace
Ústav sociální
péče Lidmaň,
příspěvková
organizace
Ústav sociální
péče Zboží,
příspěvková
organizace
Úsvit - zařízení
SPMP Havlíčkův
Brod

7830136

8764029

2328357

1122475

6158312

3989366

5904572

4640855

Dobešovská 1,
Černovice

1 316 914 Investiční
fond/dotace
kraje

Komentář k
investicím

Zdroj investic
od 2007

částka

Zdroj 3
Komentář k
investicím

Zdroj investic
od 2007

Investiční
fond/dotace
města/obce

Dobešovská 1,
Černovice

jiné

fond
reproduk
ce
majetku
organizac
e

vlastní
investiční
fond

353 026

jiné

3 579 978

jiné

vlastní
investiční
fond

2 396 406

Lípová 592,
Černovice, 394 94
Černovice u
Tábora

75 437

Myslibořice 1, 675
60 Myslibořice

Domov bez zámku, Rouchovany 119,
příspěvková
675 57
organizace
Rouchovany

Dotační tituly
EU
Investiční
5 118 973
fond/dotace
kraje

Mezináro
dní
dotační
tituly
Norské
mimo EU fondy

ROP
Investice
ÚSP
Jinošov
do 2009

Dotační
tituly
Ministerst
va kultury

další
zdroje:
dary,
nadace,
vlastní
zdroje

Domov bez zámku,
příspěvková
organizace
Domov důchodců
Proseč u Pošné
příspěvková
organizace
Domov Háj
příspěvková
organizace

0

Husova 947, 675
71 Náměšť nad
Oslavou

Proseč 1, Pošná,
395 01 Pacov
Háj 1253, 584 01
Ledeč nad
Sázavou

0

0
Investiční
7 547 899 fond/dotace
kraje

4 133 504

15 290 955
Domov Jeřabina
příspěvková
organizace
Domov Jeřabina
příspěvková
organizace
Domov ve Věži
příspěvková
organizace

Investiční
fond/dotace
kraje

Těchobuz 1, 395
01 Pacov

jiné

fond
reproduk
ce
majetku

7 732 682
Dotační
tituly EU

Investiční
5 051 289 fond/dotace
kraje

jiné

ředitelství
silnic a
dálnic

provozní
prostředk
y zařízení

jiné

Úsvit - zařízení
SPMP Havlíčkův
Brod

Investiční
fond/dotace
kraje

Zámek 1, Křižanov
508 079

jiné

fond
reproduk
ce
majetku

3 282 615
Dotační
tituly EU

Investiční
fond/dotace
kraje

6.5
podpora
regenerac
e
6 524 817
urbanizov
ané
krajiny park
4 412 651

Svatavská 288,
Černovice, 394 94
Černovice u
Tábora
Zboží 1, Habry,
582 91 Světlá nad
Sázavou
Nádražní 909,
Havlíčkův Brod,
580 01 Havlíčkův
Brod 1

1 681 765

0

16 796 404

Lidmaň 91, 395 01
Pacov

723 100

0

Občanské sdružení
pro podporu a péči Komenského
o duševně nemocné 5264/36a, Jihlava,
VOR JIHLAVA
586 01 Jihlava 1

Ústav sociální péče
Křižanov
příspěvková
organizace
Ústav sociální péče
Lidmaň
příspěvková
organizace
Ústav sociální péče
Lidmaň
příspěvková
organizace chráněné bydlení
Ústav sociální péče
Zboží
příspěvková
organizace

6.5
podpora
regenerac
e
urbanizov
ané
krajiny park

Těchobuz 1, 395
01 Pacov

Věž 1, 582 56 Věž

1 489 728

0

Domov bez zámku, Palackého 705,
příspěvková
675 71 Náměšť
organizace
nad Oslavou

3164709
Domov Jeřabina,
příspěvková
organizace
Domov Jeřabina,
příspěvková
organizace
Domov ve Věži,
příspěvková
organizace

částka

Název zařízení

Komentář k
investicím

Identifikátor

Zdroj investic
od 2007

Poskytovatel

Investice od 2007
Zdroj 2

Zdroj 1

částka

Druh služby

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/
areál)

Investiční výdaje

Tabulka 17 Investice – souhrnné údaje

0

6 999 018

Investiční
fond/dotace
města/obce

jiné

vlastní
investiční
fond

2 595 633

0
58 629 531
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Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace; Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz
o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 – stav za celý rok
k 31. 12. daného roku

Kapacita k
31. 12.

Celkové
výdaje

Náklady
na lůžko
za rok

Náklady
za lůžko
za měsíc

Tabulka 18 Průměrné provozní náklady na lůžko za rok/za měsíc v roce 2011 v Kč u jednotlivých
poskytovatelů

28

12346911

440 961

36 747

12

2958940

246 578

20 548

Dobešovská 1, Černovice

137

54809149

400 067

33 339

Diagnostický ústav sociální péče
Černovice (chráněné bydlení)
příspěvková organizace

Lípová 592, Černovice, 394 94
Černovice u Tábora

5

878660

175 732

14 644

4095808

Diakonie ČCE - středisko v
Myslibořicích (DOZP)

Myslibořice 1, 675 60
Myslibořice

12

3158811

263 234

21 936

3177019

Domov bez zámku, příspěvková
organizace

Rouchovany 119, 675 57
Rouchovany

23

7990537

347 415

28 951

Domov bez zámku, příspěvková
organizace
Domov bez zámku, příspěvková
organizace

Palackého 705, 675 71 Náměšť
nad Oslavou
Husova 947, 675 71 Náměšť nad
Oslavou

2

555462

277 731

23 144

4

1110923

277 731

23 144

Proseč 1, Pošná, 395 01 Pacov

Druh služby

Poskytovatel

Identifikátor

týdenní
stacionáře

Denní a týdenní stacionář
Jihlava

2717289

týdenní
stacionáře

Diagnostický ústav sociální
péče Černovice, příspěvková
organizace

1506477

domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením

Diagnostický ústav sociální
péče Černovice, příspěvková
organizace

6497628

Diagnostický ústav sociální péče
Černovice (DOZP)
příspěvková organizace

chráněné
bydlení

Diagnostický ústav sociální
péče Černovice, příspěvková
organizace

3127456

Diakonie ČCE - středisko v
Myslibořicích

Domov bez zámku,
příspěvková organizace

domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
chráněné
bydlení
chráněné
bydlení
domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
domovy se
zvláštním
režimem
domovy se
zvláštním
režimem
chráněné
bydlení
domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
chráněné
bydlení
domovy pro
osoby se
zdravotním
postižením
chráněné
bydlení

Domov bez zámku,
příspěvková organizace
Domov bez zámku,
příspěvková organizace

4735591
4735591

Název zařízení

Adresa místa poskytování
(budova/objekt/areál)

Denní a týdenní stacionář Jihlava Královský vršek 1106/9, Jihlava,
(týdenní stacionář)
586 01 Jihlava 1
Diagnostický ústav sociální péče
Černovice
Dobešovská 1, Černovice
příspěvková organizace (týdenní
stacionář)

Domov důchodců Proseč u
Pošné, příspěvková organizace

5148778

Domov důchodců Proseč u Pošné
(DOZP)
příspěvková organizace

Domov Háj, příspěvková
organizace

4023649

Domov Háj (DOZP)
příspěvková organizace

Háj 1253, 584 01 Ledeč nad
Sázavou

80

21848426

273 105

22 759

Domov Jeřabina, příspěvková
organizace

3164709

Domov Jeřabina
příspěvková organizace (DOZP)

Těchobuz 1, 395 01 Pacov

68

23891561

351 346

29 279

Domov Jeřabina, příspěvková
organizace

7830136

Domov Jeřabina
příspěvková organizace (DZR)

Těchobuz 1, 395 01 Pacov

3

2440855

813 618

67 802

Domov ve Věži, příspěvková
organizace

8764029

Domov ve Věži
příspěvková organizace (DZR)

Věž 1, 582 56 Věž

80

21903036

273 788

22 816

Občanské sdružení pro
podporu a péči o duševně
nemocné VOR JIHLAVA

2328357

3

494529

164 843

13 737

Ústav sociální péče Křižanov,
příspěvková organizace

1122475

Ústav sociální péče Křižanov
příspěvková organizace (DOZP)

Zámek 1, Křižanov

142

43947366

309 488

25 791

Ústav sociální péče Lidmaň,
příspěvková organizace

6158312

Ústav sociální péče Lidmaň
příspěvková organizace (DOZP)

Lidmaň 91, 395 01 Pacov

98

26463753

270 038

22 503

Ústav sociální péče Lidmaň,
příspěvková organizace

3989366

Ústav sociální péče Lidmaň
příspěvková organizace chráněné bydlení

Svatavská 288, Černovice, 394
94 Černovice u Tábora

2

379833

189 917

15 826

Ústav sociální péče Zboží,
příspěvková organizace

5904572

Ústav sociální péče Zboží
příspěvková organizace (DOZP)

Zboží 1, Habry, 582 91 Světlá
nad Sázavou

60

22340584

372 343

31 029

Úsvit - zařízení SPMP Havlíčkův
Brod

4640855

Úsvit - zařízení SPMP Havlíčkův
Brod (chráněné bydlení)

Nádražní 909, Havlíčkův Brod,
580 01 Havlíčkův Brod 1

2

151712

75 856

6 321

Občanské sdružení pro podporu a
Komenského 5264/36a, Jihlava,
péči o duševně nemocné VOR
586 01 Jihlava 1
JIHLAVA (chráněné bydlení)

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2011
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Graf 11 Průměrné provozní náklady na lůžko za měsíc v roce 2011 v Kč u jednotlivých
poskytovatelů

Tabulka 19 Rozložení osobních a ostatních nákladů u jednotlivých služeb v roce 2010
Z toho náklady ústavní
Druh služby

Poskytovatel

domovy pro osoby se zdravotním Ústav sociální péče Křižanov, příspěvková
postižením
organizace

Identifikátor

Název zařízení

Adresa místa poskytování
(budova/objekt/areál)

Osobní
náklady

Ostatní
náklady

Náklady neústavní

celkové
náklady

osobní
náklady

ostatní
náklady

celkové
náklady

osobní
náklady

ostatní
náklady

1122475

Ústav sociální péče Křižanov
příspěvková organizace (DOZP)

Zámek 1, 594 51 Křižanov

44208366 30649812 13558554

44208366

30649812

13558554

0

0

0

Dobešovská 1, Černovice, 394 94
Černovice u Tábora

5695949

4476900 1219049

5695949

4476900

1219049

0

0

0

Dobešovská 1, Černovice, 394 94
Černovice u Tábora

53927034 40253075 13673959

53927034

40253075

13673959

0

0

0

Královský vršek 1106/9, Jihlava, 586
12295598 8929769 3365829
01 Jihlava 1

12295598

8929769

3365829

0

0

0

26670300 18361955 8308345

26670300

18361955

8308345

0

0

0

3299273

1783600 1515673

3299273

1783600

1515673

0

0

0

Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou 21496142 12740001 8756141

21496142

12740001

8756141

0

0

0

650961

317534

333427

0

0

0

týdenní stacionáře

Diagnostický ústav sociální péče
Černovice, příspěvková organizace

1506477

Diagnostický ústav sociální péče Černovice
příspěvková organizace (Týdenní stacionář)

domovy pro osoby se zdravotním
postižením

Diagnostický ústav sociální péče
Černovice, příspěvková organizace

6497628

Diagnostický ústav sociální péče Černovice
příspěvková organizace (DOZP)

týdenní stacionáře

Denní a týdenní stacionář Jihlava

2717289

Denní a týdenní stacionář Jihlava

domovy pro osoby se zdravotním Ústav sociální péče Lidmaň, příspěvková
postižením
organizace

6158312

Ústav sociální péče Lidmaň
příspěvková organizace (DOZP)

Lidmaň 91, 395 01 Pacov

domovy pro osoby se zdravotním
postižením

4095808

Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích (DOZP)

Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice

Diakonie ČCE - středisko v Myslibořicích

Celkové
náklady

domovy pro osoby se zdravotním
postižením

Domov Háj, příspěvková organizace

4023649

Domov Háj
příspěvková organizace (DOZP)

chráněné bydlení

Diagnostický ústav sociální péče
Černovice, příspěvková organizace

3127456

Diagnostický ústav sociální péče Černovice
příspěvková organizace (chráněné bydlení)

Lípová 592, Černovice, 394 94
Černovice u Tábora

domovy pro osoby se zdravotním
postižením

Ústav sociální péče Zboží, příspěvková
organizace

5904572

Ústav sociální péče Zboží
příspěvková organizace (DOZP)

Zboží 1, Habry, 582 91 Světlá nad
Sázavou

20046344 13732003 6314341

20046344

13732003

6314341

0

0

0

Věž 1, 582 56 Věž

22529078 14565887 7963191

650961

317534

333427

domovy se zvláštním režimem

Domov ve Věži, příspěvková organizace

8764029

Domov ve Věži (DZR)
příspěvková organizace

22529078

14565887

7963191

0

0

0

chráněné bydlení

Úsvit - zařízení SPMP Havlíčkův Brod

4640855

Úsvit - zařízení SPMP Havlíčkův Brod
(chráněné bydlení)

Nádražní 909, Havlíčkův Brod, 580
01 Havlíčkův Brod 1

200871

33950

166921

200871

33950

166921

0

0

0

2328357

Občanské sdružení pro podporu a péči o
duševně nemocné VOR JIHLAVA (chráněné
bydlení)

Komenského 5264/36a, Jihlava, 586
01 Jihlava 1

461854

369001

92853

461854

369001

92853

0

0

0

3164709

Domov Jeřabina
příspěvková organizace (DOZP)

23083167

14010714

9072453

0

0

0

chráněné bydlení

Občanské sdružení pro podporu a péči o
duševně nemocné VOR JIHLAVA

domovy pro osoby se zdravotním
Domov Jeřabina, příspěvková organizace
postižením
domovy pro osoby se zdravotním
Domov bez zámku, příspěvková organizace
postižením
chráněné bydlení

domovy se zvláštním režimem

Ústav sociální péče Lidmaň, příspěvková
organizace
Domov Jeřabina, příspěvková organizace

chráněné bydlení

Domov bez zámku, příspěvková organizace

domovy pro osoby se zdravotním
postižením

Domov důchodců Proseč u Pošné,
příspěvková organizace

3177019

Domov bez zámku
příspěvková organizace (DOZP)

Těchobuz 1, 395 01 Pacov

23083167 14010714 9072453

Palackého 705, 675 71 Náměšť nad
Oslavou
17176190 11650331 5525859
Červené domky 909, 675 71 Náměšť

10129547,9

6870708,03

3258839,92

7046642,05

4779622,97

2267019,08

Svatavská 288, Černovice, 394 94
Černovice u Tábora

321409

97936

223473

321409

97936

223473

0

0

0

7830136

Domov Jeřabina
příspěvková organizace (DZR)

Těchobuz 1, 395 01 Pacov

1151330

915680

235650

1151330

915680

235650

0

0

0

4735591

Domov bez zámku
příspěvková organizace (chráněné bydlení)

Palackého 705, 675 71 Náměšť nad
Oslavou
Husova 947, 675 71 Náměšť nad

5156332

3146724 2009608

997999,742

609043,355

388956,387

4158332,26

2537680,65

1620651,61

5148778

Domov důchodců Proseč u Pošné
příspěvková organizace (DOZP)

Proseč 1, Pošná, 395 01 Pacov

0

0

0

3989366

Ústav sociální péče Lidmaň
příspěvková organizace - chráněné bydlení

Zdroj: Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách za rok 2010
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Graf 12 Rozložení osobních a ostatních nákladů u jednotlivých služeb v roce 2010

Zdroj: Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách za rok 2010.

4.1 Shrnutí
Celková kapacita ústavních služeb/míst poskytování pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením
je 763.
V ústavních službách/místech poskytování žije:


735 uživatelů,



z toho 80 dětí.

Náklady na provoz těchto služeb byly od roku 2007 do roku 2011 (včetně) celkem 1 579 949 505 Kč,
18
tj. průměrně 315 989 901 Kč za rok.
Pracovalo zde celkem 544 pracovníků v přímé péči na 364,14 úvazku, ostatního personálu 302, v rámci
160,28 úvazku.
Závazek udržitelnosti sociálních služeb plynoucí z provedených investic byl zjištěn u čtyř služeb.

18

Náklady za 5 leté období jsou odvislé od data počátku poskytování sociální služby (které mohlo být i v průběhu roku) a také roku

počátku poskytování sociálních služeb. Toto zkreslení se projevuje i při uvádění průměrných hodnot za jednotlivé roky.
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Vybrané sociální služby a zhodnocení ústavních služeb

5

V návaznosti na základní informace o kraji a ústavních službách budou v této části zhodnoceny
jednotlivé sociální služby s ohledem na to, zda splňují indikátory pro označení ústavní služby. Z důvodu
přehlednosti jednotlivých dat byly vytvořeny následující subkapitoly po zmíněných druzích služeb.

5.1 Domovy pro osoby se zdravotním postižením
5.1.1 Celkové zhodnocení služeb
V Kraji Vysočina bylo k 1. 3. 2012 registrováno 9 služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením
s celkovou kapacitou 638 lůžek. Z toho:


neústavních je 0 služeb;



ústavních je 9 služeb.

Těchto 9 ústavních služeb je poskytováno na 10 různých místech (budovách/objektech): služba Domova
bez zámku, příspěvkové organizace, je v rámci dané registrace poskytována na dvou místech. Pro
přesnější popis přistupujeme k hodnocení ne/ústavnosti služby Domova bez zámku podle jednotlivých
míst poskytování:


1 místo poskytování je hodnoceno jako neústavní s kapacitou 16 lůžek;



1 místo jako ústavní s celkovou kapacitou 23 lůžek.

Celkem je tedy v Kraji Vysočina 9 míst poskytování ústavních služeb domovy pro osoby se
zdravotním postižením s celkovou kapacitou 622 lůžek. Těm se věnuje následující část tohoto
materiálu.
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Tabulka 20 Rozdělení služeb, kapacity, cílová skupina, věková struktura a zhodnocení
na ústavní/neústavní – domovy pro osoby se zdravotním postižením

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (export 21. 2. 2012), stav k 1. 3. 2012 a sběr dat prostřednictvím Národního centra
podpory transformace v kraji v roce 2012.

5.1.2 Informace o ústavních službách a místech poskytování
5.1.2.1

Lokalita poskytování sociální služby

Dosažitelnost běžně dostupných služeb a běžného způsobu života je mimo jiné odvislá od lokality
poskytování služby. Při zhodnocení této oblasti, kterou je u konkrétních služeb možné sledovat
v následující tabulce, bylo zjištěno, že 1 zařízení poskytuje služby mimo obec dostupné pouze
individuální dopravou, 3 zařízení poskytují svou službu v obci do 499 obyvatel, 3 v obci od 500 do 1499
a 2 v obci od 1500 do 4999 obyvatel. Při průměrné kapacitě zařízení poskytujícího službu domova pro
osoby se zdravotním postižením, tj. 70,88 uživatelů, je tedy v obci s 499 obyvateli celkem 14,2 % osob
se zdravotním postižením.
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Tabulka 21 Místo poskytování - domovy pro osoby se zdravotním postižením

Diagnostický ústav sociální
péče Černovice, příspěvková
organizace
Diakonie ČCE - středisko v
Myslibořicích
Domov bez zámku,
příspěvková organizace
Domov důchodců Proseč u
Pošné, příspěvková organizace
Domov Háj, příspěvková
organizace
Domov Jeřabina, příspěvková
organizace
Ústav sociální péče Křižanov,
příspěvková organizace
Ústav sociální péče Lidmaň,
příspěvková organizace
Ústav sociální péče Zboží,
příspěvková organizace

6497628

4095808
3177019

5148778

4023649
3164709
1122475
6158312
5904572

Diagnostický ústav sociální
péče Černovice
příspěvková organizace
Diakonie ČCE - středisko v
Myslibořicích
Domov bez zámku,
příspěvková organizace
Domov důchodců Proseč u
Pošné
příspěvková organizace
Domov Háj
příspěvková organizace
Domov Jeřabina
příspěvková
organizace
Ústav sociální
péče
Křižanov
příspěvková organizace
Ústav sociální péče Lidmaň
příspěvková organizace
Ústav sociální péče Zboží
příspěvková organizace

V obci/městě nad
20000

V obci od 5000 do
19999 obyvatel

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/areál)

V obci od 1500 do
4999 obyvatel

Název zařízení

V obci od 500 do
1499 obyvatel

Identifikátor

V obci do 499
obyvatel

Poskytovatel

Mimo obec –
dostupné pouze
individuální
dopravou

Lokalita

ano
Dobešovská 1, Černovice
Myslibořice 1, 675 60
Myslibořice
Rouchovany 119, 675 57
Rouchovany
Proseč 1, Pošná, 395 01
Pacov
Háj 1253, 584 01 Ledeč
nad Sázavou
Těchobuz 1, 395 01
Pacov

ano
ano

ano

ano
ano
ano

Zámek 1, Křižanov
Lidmaň 91, 395 01 Pacov
Zboží 1, Habry, 582 91
Světlá nad Sázavou

ano
ano

Zdroj: sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace – dotazníkové šetření, rozhovory
se zástupci daného poskytovatele; stav k 1.3.2012

5.1.2.2

Uživatelé služeb

Ke konci roku 2010/2011 využívalo služby domovy pro osoby se zdravotním postižením celkem
600 osob.
Uživateli těchto služeb bylo také 66 dětí (do 18 let). Nejvíce dětí bylo v zařízení Diagnostický ústav
sociální péče Černovice (49 dětí). Dále je v níže uvedené tabulce možné sledovat počty neuspokojených
žádostí o poskytování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením. Celkově je zde
evidováno k 31. 12. 2010 (případně v roce 2011) 65 žádostí. Při interpretaci těchto výsledků je však
třeba vzít v úvahu dva faktory:


i jeden zájemce o službu může mít podáno vícero žádostí u různých poskytovatelů,



v roce 2010 v návaznosti na přechodné ustanovení § 120 odst. 8) zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, byly neustále aktuální (do tří let od nabytí
účinnosti zákona) předané tzv. pořadníky čekatelů na umístění do ústavu sociální péče.

Z výše uvedených důvodů je třeba údaj počet žádostí využívat pouze jako rámcový údaj, nikoli však jako
údaj určující poptávku, ne-li potřebu těchto služeb. Nejvíce žádostí je uvedeno v zařízení Diagnostický
ústav sociální péče Černovice, a to celkem 17.
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Tabulka 22 Počty uživatelů včetně věkové struktury a počet neuspokojených žádostí – domovy
pro osoby se zdravotním postižením19

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31.12. daného roku.

19

Kapacity jednotlivých míst poskytování ústavních služeb (a některé další údaje) jsou počítány poměrem z celku. To v některých

případech může vést k tomu, že se údaje o počtu osob, pracovníků apod. nevyskytují jako celá čísla. V tabulkách jsou zachován a
pro názornost výpočtu desetinná místa. V textu jsou údaje zaokrouhleny na celá čísla.
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Graf 13 Rozložení věkové struktury uživatelů u jednotlivých poskytovatelů – domovy pro osoby
se zdravotním postižením

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31.12. daného roku.
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Graf 14 Procentuální rozložení věkové struktury uživatelů 2010/2011 – domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku.

K datu 31. 12. 2009 (případně 2010) bylo ve zkoumaných službách domovy se zdravotním postižením
celkem 612 uživatelů. V meziročním srovnání poklesl počet uživatelů o 12. Ze služeb odešlo 25
a zemřelo 18 uživatelů (celkem 43), přišlo 31 osob.20

20

Jedná se o zhodnocení změny počtu během sledovaného roku a změnu počtu uživatelů k 31.12. sledovaného roku. Nejedná se

o zhodnocení změny kapacity.
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Tabulka 23 Počet uživatelů – příchody, odchody a zemřelí v roce 2010/2011 – domovy pro osoby
se zdravotním postižením

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011;

Při pohledu na data ohledně rozložení uživatelů podle zákonem dané míry závislosti na pomoci jiné
fyzické osoby (v návaznosti na hodnocení stupně závislosti – příspěvku na péči) lze konstatovat
následující, nejvíce uživatelů – 202 uživatelů (zaokrouhleno 34 %) mělo přiznán příspěvek na péči ve IV.
stupni. Zanedbatelný není ani počet uživatelů v druhém stupni, který činí 196 (33 %). Je třeba ještě
zmínit, že ve službě bylo také 11 uživatelů bez přiznaného příspěvku na péči. Zdroj dat (tj. Soc (MPSV)
V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb) nerozlišuje, zda
tito uživatelé měli k datu zjišťování o příspěvek na péči požádáno či ne.
Průměrný věk uživatelů těchto služeb je 45,55 let.
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5148778
4023649
3164709
1122475
6158312
5904572

Proseč 1, Pošná, 395 01
Pacov
Háj 1253, 584 01 Ledeč
nad Sázavou
Těchobuz 1, 395 01 Pacov
Zámek 1, Křižanov
Lidmaň 91, 395 01 Pacov
Zboží 1, Habry, 582 91
Světlá nad Sázavou

72,00

5,00

27,00 17,00 81,00 1,00

25,4

11,00

0,00

1,00

0,00

2,00

2,00

7,00

0,00

0,00

54,2

23,00

0,00

1,77

5,90

1,18

5,31

8,26

8,26

0,00

58,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

71,00

0,00

7,00

1,00

10,00 26,00 15,00 16,00 4,00

55,7

66,00

0,00

24,00

23,00

5,00

43,00 16,00 2,00

0,00

45,7

144,00

19,00

16,00

21,00

5,00

20,00 44,00 71,00 4,00

34,1

97,00

0,00

8,00

2,00

6,00

52,00 34,00 3,00

36,8

57,00

6,00

5,00

13,00

6,00

21,00 9,00

21,00 0,00

54,3

600,00

80,00

92,77

137,90

40,18 196,31 150,26 202,26 11,00

45,55

bez PNP

30,00

IV. stupeň PNP

55,00

III. stupeň PNP

131,00

II. stupeň PNP

I. stupeň PNP

3177019

Dobešovská 1, Černovice
Myslibořice 1, 675 60
Myslibořice
Rouchovany 119, 675 57
Rouchovany

Počet uživatelů, jejichž
zdravotní stav vyžaduje
nákladnější stravování

4095808

Diagnostický ústav sociální
péče Černovice
příspěvková organizace
Diakonie ČCE - středisko v
Myslibořicích
Domov bez zámku,
příspěvková organizace
Domov důchodců Proseč u
Pošné
příspěvková organizace
Domov Háj
příspěvková organizace
Domov Jeřabina
příspěvková organizace
Ústav sociální péče Křižanov
příspěvková organizace
Ústav sociální péče Lidmaň
příspěvková organizace
Ústav sociální péče Zboží
příspěvková organizace

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/areál)

Počet uživatelů,
mobilních za pomoci
druhé osoby nebo
techn. pomůcek

Domov důchodců Proseč u
Pošné, příspěvková organizace
Domov Háj, příspěvková
organizace
Domov Jeřabina, příspěvková
organizace
Ústav sociální péče Křižanov,
příspěvková organizace
Ústav sociální péče Lidmaň,
příspěvková organizace
Ústav sociální péče Zboží,
příspěvková organizace
Celkem

6497628

Název zařízení

Počet uživatelů trvale
upoutaných na lůžko

Diagnostický ústav sociální péče
Černovice, příspěvková
organizace
Diakonie ČCE - středisko v
Myslibořicích
Domov bez zámku, příspěvková
organizace

Identifikátor

Počet uživatelů
(klientů) k
31. 12.

Poskytovatel

Příspěvek na péči

Průměrný věk uživatelů
(klientů)

Tabulka 24 Rozložení stupňů závislosti a podpory, průměrný věk – domovy pro osoby se
zdravotním postižením

2,00

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31.12. daného roku

Graf 15 Procentuální rozložení počtu uživatelů podle přiznaného stupně závislosti – PNP
případně bez PNP – domovy pro osoby se zdravotním postižením

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

Jedním z dalších důležitých údajů vzhledem k procesu transformace je průměrný věk uživatelů
v jednotlivých službách. Sociální služby s nejvyšším průměrným věkem okolo 55 let jsou Domov
bez zámku, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Diakonie ČCE –
Středisko v Myslibořicích a Ústav sociální péče Zboží, příspěvková organizace.
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Graf 16 Průměrný věk uživatelů u jednotlivých poskytovatelů – domovy pro osoby se zdravotním
postižením

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

5.1.2.3

Pracovníci služeb

V následujícím přehledu je možné sledovat personální zabezpečení jednotlivých služeb. Personální
zabezpečení bylo převzato z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2010. Pokud poskytovatel
žádost o dotaci v tomto roce nepodal (nebo ani podat na danou službu nemohl z důvodu počátku
poskytování služby) byla využita data z let následujících. Z tohoto důvodu vždy nemusejí zaměstnanci
představovat plně reálný stav počtu zaměstnanců ve službě.

Pracovníků v přímé péči je celkem 369 (301,84 úvazku) a ostatních pracovníků 190 (132,86 úvazku).
Z toho vyplývá, že poměr úvazků pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům je 69 % ku 31 %.

Zdravotnických pracovníků je celkem 121 (98,03 úvazku). To je 33 % z celkového počtu
pracovníků v přímé péči (přepočteno na úvazky).
Nejvíce je pracovníků v sociálních službách, kterých je celkem 179, přepočteno na úvazky 151,16.
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Tabulka 25 Personální zabezpečení služeb – domovy pro osoby se zdravotním postižením

Zdroj: Data z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – rok 2010,2011, 2012
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Graf 17 Personální zabezpečení služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením rozdělení na přímou péči a ostatní personál

Zdroj: Data z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – rok 2010,2011, 2012

Graf 18 Znázornění podílu pracovníků v přímé péči a ostatních pracovníků – domovy pro osoby
se zdravotním postižením

Zdroj: Data z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – rok 2010,2011, 2012
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5.1.2.4

Podmínky pro bydlení uživatelů služeb

Níže je možné sledovat rozložení jednotlivých pokojů v rámci kapacity zařízení ke konci sledovaného
roku. Jednolůžkových pokojů je celkem 71 (kapacitně pro 71 osob), dvoulůžkových 114 (kapacitně pro
228 osob) a trojlůžkových a vícelůžkových je celkem 86. Ve vztahu k celkovým kapacitám ke konci
sledovaného roku 2010, je v trojlůžkových a vícelůžkových pokojích možné ubytovat celkem 316 osob
(zaokrouhleno 51 %) z celkového počtu. Více než třetina (37 %) vícelůžkových pokojů se nachází
v Ústavu sociální péče Křižanov, příspěvkové organizaci.

Tabulka 26 Rozložení pokojů podle kapacit u jednotlivých služeb – domovy pro osoby se
zdravotním postižením

Domov důchodců Proseč u
Pošné, příspěvková organizace
Domov Háj, příspěvková
organizace
Domov Jeřabina, příspěvková
organizace
Ústav sociální péče Křižanov,
příspěvková organizace
Ústav sociální péče Lidmaň,
příspěvková organizace
Ústav sociální péče Zboží,
příspěvková organizace
Celkem
Přepočet vzhledem ke kapacitě

6497628
4095808
3177019

5148778
4023649
3164709
1122475
6158312
5904572

Název zařízení

Diagnostický ústav sociální péče
Černovice
příspěvková organizace
Diakonie ČCE - středisko v
Myslibořicích
Domov bez zámku, příspěvková
organizace
Domov důchodců Proseč u
Pošné
příspěvková organizace
Domov Háj
příspěvková organizace
Domov Jeřabina
příspěvková organizace
Ústav sociální péče Křižanov
příspěvková organizace
Ústav sociální péče Lidmaň
příspěvková organizace
Ústav sociální péče Zboží
příspěvková organizace

Adresa místa poskytování
(budova/objekt/areál)

Dobešovská 1, Černovice
Myslibořice 1, 675 60
Myslibořice
Rouchovany 119, 675 57
Rouchovany
Proseč 1, Pošná, 395 01
Pacov
Háj 1253, 584 01 Ledeč nad
Sázavou
Těchobuz 1, 395 01 Pacov
Zámek 1, Křižanov
Lidmaň 91, 395 01 Pacov
Zboží 1, Habry, 582 91
Světlá nad Sázavou

počet 3 a
vícelůžkových pokojů

Diagnostický ústav sociální péče
Černovice, příspěvková
organizace
Diakonie ČCE - středisko v
Myslibořicích
Domov bez zámku, příspěvková
organizace

Identifikátor

počet 2 lůžkových
pokojů

Poskytovatel

počet 1 lůžkových
pokojů

Rozložení kapacit pokojů

133,00

13,00

18,00

21,00

11,00

3,00

4,00

0,00

23,00

1,18

10,03

0,59

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

2,00

39,00

0,00

68,00

1,00

16,00

11,00

142,00

0,00

10,00

32,00

98,00

46,00

15,00

6,00

60,00

5,00

2,00

15,00

615,00

71,18
71,18

114,03
228,05

85,59
315,77

Kapacita služby
k 31. 12.

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku
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Graf 19 Rozložení pokojů podle kapacit u jednotlivých služeb – domovy pro osoby se zdravotním
postižením

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

Graf 20 Počty jednotlivých pokojů – domovy pro osoby se zdravotním postižením

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku
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Graf 21 Kapacita uživatelů v rámci jednotlivých pokojů - domovy pro osoby se zdravotním
postižením

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

5.1.2.5

Majetek a vybavení služeb

V návaznosti na možnost transformace jednotlivých služeb je důležité zhodnotit vztah poskytovatele
k budovám (prostorům), v kterých je poskytována sociální služba. Forma vztahu k prostorům (budovám),
ve kterých je sociální služba poskytována, se váže poměrně úzce k právní formě poskytovatele, a to
především v případě, kdy se jedná o příspěvkovou organizaci. V Kraji Vysočina je u 7 příspěvkových
organizací uvedený vztah v rámci zapůjčení zřizovatelem (tj. zapůjčené k užívání, svěřeno
k hospodaření, apod., kdy vlastníkem je zřizovatel). U jedné z příspěvkových organizací se jedná o vztah
nájemní.
Nájemní vztah k prostorům, ve kterých jsou poskytovány služby Domova bez zámku, příspěvkové
organizace, je dočasný. Aktuálně je v realizaci projekt Transformace ÚSP Jinošov I. a jsou podány
navazující projekty č. II. a III., díky kterým budou pořízeny objekty pro realizaci služeb odpovídající
Kritériím transformace, humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče.
V následující tabulce lze sledovat, jestli budova (objekt) je pod památkovou ochranou. 4 z 9 míst
poskytování spadají pod památkovou ochranu.

Ústavní sociální služby pro osoby s postižením v Kraji Vysočina
Národní centrum podpory transformace sociálních služeb

Národní
55/121centrum po

Tabulka 27 Vztah k budově (prostorům), v kterých je sociální služba poskytována, stáří
budov/areálu a jejich technický stav, památková ochrana – domovy pro osoby se zdravotním
postižením

Diakonie ČCE středisko v
Myslibořicích

4095808

Domov bez zámku,
příspěvková
organizace

3177019

Domov důchodců
Proseč u Pošné,
příspěvková
organizace

5148778

Domov Háj,
příspěvková
organizace

4023649

Domov Jeřabina,
příspěvková
organizace

3164709

Ústav sociální péče
Křižanov,
příspěvková
organizace
Ústav sociální péče
Lidmaň,
příspěvková
organizace
Ústav sociální péče
Zboží, příspěvková
organizace

1122475

6158312

5904572

Diakonie ČCE Myslibořice 1, 675 60
středisko v
Myslibořice
Myslibořicích
Domov bez
zámku,
Rouchovany 119, 675
příspěvková
57 Rouchovany
organizace
Domov
důchodců
Proseč 1, Pošná, 395 01
Proseč u Pošné
Pacov
příspěvková
organizace
Domov Háj
Háj 1253, 584 01 Ledeč
příspěvková
nad Sázavou
organizace
Domov
Jeřabina
Těchobuz 1, 395 01
příspěvková
Pacov
organizace
Ústav sociální
péče Křižanov
Zámek 1, Křižanov
příspěvková
organizace
Ústav sociální
péče Lidmaň
Lidmaň 91, 395 01
příspěvková
Pacov
organizace
Ústav sociální
péče Zboží
Zboží 1, Habry, 582 91
příspěvková
Světlá nad Sázavou
organizace

vlastnická

ano

zámecká
budova

ano

zámecká
budova

nájemní

kraj

ano

zapůjčené
zřizovatelem

kraj

zapůjčené
zřizovatelem

kraj

zapůjčené
zřizovatelem

kraj

ano

zámecká
budova

zapůjčené
zřizovatelem

kraj

ano

zámecká
budova

zapůjčené
zřizovatelem

kraj

zapůjčené
zřizovatelem

kraj

ano

havarijní stav

vyžaduje rozsáhlé
rekonstrukce

zachovalá

nová/nově
zrekonstruovaná

kraj

Komentář ke stáří
budov

zapůjčené
zřizovatelem

31 a více let

Dobešovská 1,
Černovice

Památková ochrana
budovy- ano/ne

6497628

Diagnostický
ústav sociální
péče Černovice
příspěvková
organizace

vlastnictví

Technický stav budov/areálu

Komentář ke stavu
budov

Diagnostický ústav
sociální péče
Černovice,
příspěvková
organizace

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/areál)

21-30 let

Identifikátor Název zařízení

11-20 let

Poskytovatel

0 - 10 let

Stáří budov/areálu
Příspěvkové
organizace zřizovatelem je
kraj/obec

střechy a
pavilon,
celkem min. 25
mil.

ano

ano

ne

ano

ano

zám ecká
budova

ano

ne

ano

ano

ano

ano

ano

ano

zámecká
budova a
novostavby

trans: úplné
opuštění
objektu

ano

více budov

ano

ne

ano

ano

ano

ano

asi 44 mil.

ne

ne

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (export 21. 2. 2012), vykazování dat o poskytovaných sociálních službách, Katastr
nemovitostí, sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace – dotazníkové šetření u
poskytovatelů, rozhovory se zástupci poskytovatelů; Stav k 1. 3.2012

Dále je možné sledovat vybavenost jednotlivých služeb. Většina služeb má centrální prádelnu, centrální
jídelnu, centrální stravovací provoz a velkou zahradu či park.
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Tabulka 28 Vybavenost a materiální zázemí jednotlivých služeb – domovy pro osoby se
zdravotním postižením21

Zdroj: sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace – dotazníkové šetření u
poskytovatelů, rozhovory se zástupci poskytovatelů; Stav k 1. 3.2012

21

Zařízení Domov bez zámku neuvádí žádné vybavení – údaje v analýze jsou platné k datu 1. 3. 2012 (uvedeno pod tabulkou) –

v té době služba sídlila v pronajatých prostorech na okraji obce, bez jakéhokoli vybavení.
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5.1.2.6

Provozní výdaje a příjmy

Dalším důležitým údajem jsou finanční prostředky, které do jednotlivých služeb v letech 2007 – 2011
plynuly. Nejvyšší podíl na struktuře příjmů od roku 2007 do roku 2011 tvoří úhrady od uživatelů (46 %)
a dotace od státu (35 %).
Příspěvek zřizovatele činí 8 %.

Tabulka 29 Výdaje a příjmy od roku 2007 do 2011 a jejich struktura – domovy pro osoby se
zdravotním postižením
Příjmy 2007 - 2011 a jejich struktura

4023649

Domov Jeřabina,
příspěvková organizace

3164709

Ústav sociální péče
Křižanov, příspěvková
organizace

1122475

Ústav sociální péče
Lidmaň, příspěvková
organizace

6158312

Ústav sociální péče Zboží,
příspěvková organizace
Celkem

5904572

investiční výdaje

Domov Háj, příspěvková
organizace

neinvestiční výdaje

5148778

celkové výdaje 2007 až 2011

Domov důchodců Proseč
u Pošné, příspěvková
organizace

přijaté dary (od právnických a fyzických osob)

3177019

ostatní příjmy

Domov bez zámku,
příspěvková organizace

příjmy od zdravotních pojišťoven - na místo
poskytování

4095808

příjmy z vlastní činnosti

Diakonie ČCE - středisko v
Myslibořicích

dotace od zřizovatele

6497628

Diagnostický ústav
sociální péče
Černovice
příspěvková
organizace
Diakonie ČCE středisko v
Myslibořicích
Domov bez zámku,
příspěvková
organizace
Domov důchodců
Proseč u Pošné
příspěvková
organizace
Domov Háj
příspěvková
organizace
Domov Jeřabina
příspěvková
organizace
Ústav sociální péče
Křižanov
příspěvková
organizace
Ústav sociální péče
Lidmaň
příspěvková
organizace
Ústav sociální péče
Zboží
příspěvková
organizace

dotace od státu (přímé dotace z MPSV a dotace
poskytnuté KÚ na základě rozhodnutí MPSV)

Diagnostický ústav
sociální péče Černovice,
příspěvková organizace

Název zařízení

příjmy od klientů z úhrad za pobyt

Identifikátor

celkové příjmy 2007 až 2011

Poskytovatel

Výdaje 2007 - 2011 a jejich struktura

282 448 643

106 935 714

120 604 000

11 867 579

21 986 822

17 629 608

3 424 919

294 988

285 334 525

281 754 547

3 579 978

Myslibořice 1, 675 60
Myslibořice

12 038 191

4 475 628

2 053 000

0

318 729

93 156

4 729 471

765 701

12 562 522

11 072 794

1 489 728

Rouchovany 119, 675 57
Rouchovany

54 048 937

23 833 327

18 062 903

5 999 903

819 722

770 233

4 562 849

181 308

54 115 153

54 115 153

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

86 013 265

44 374 961

31 363 200

5 346 920

2 048 976

932 029

1 947 179

6 114

90 407 323

86 273 819

4 133 504

109 508 093

36 241 305

38 541 800

16 383 600

3 509 884

2 003 293

12 828 210

174 454

109 612 694

108 889 594

723 100

212 620 431

119 701 753

54 027 271

15 653 357

7 309 353

6 716 481

8 751 653

1 932 009

618 758 292

612 233 475

6 524 817

131 122 396

70 794 436

46 987 580

10 654 055

2 229 797

3 904

452 623

123 801

134 991 460

130 578 809

4 412 651

97 261 931

47 554 894

32 907 300

12 051 319

1 685 880

565 132

2 497 406

101 000

98 327 208

95 731 575

2 595 633

39 909 163

28 713 836

39 194 310

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/areál)

Dobešovská 1, Černovice

Proseč 1, Pošná, 395 01
Pacov
Háj 1253, 584 01 Ledeč
nad Sázavou

Těchobuz 1, 395 01 Pacov

Zámek 1, Křižanov

Lidmaň 91, 395 01 Pacov

Zboží 1, Habry, 582 91
Světlá nad Sázavou

985 061 887

453 912 018

344 547 054

77 956 733

3 579 375

1 404 109 177

1 380 649 766

23 459 411

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace; Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz
o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 – stav za celý rok
k 31. 12. daného roku
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Graf 22 Struktura příjmů od 2007 do 2011 – domovy pro osoby se zdravotním postižením

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace; Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz
o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 – stav za celý rok
k 31. 12. daného roku

Vývoj nákladů po jednotlivých letech je zpracován v příloze č. 1 analýzy.

Níže jsou uvedeny náklady na provoz služby v roce 2011 celkově, včetně přepočtu nákladů na lůžko za
celý rok a měsíc22. Nejvyšší náklady jsou u poskytovatele Diagnostický ústav sociální péče Černovice,
příspěvková organizace. Nejnižší náklady jsou u poskytovatele Diakonie ČCE středisko v Myslibořicích.

22

Kapacita je uvedena k 31. 12. 2011 a mohla se v průběhu roku měnit, což může představovat určitá omezení při interpretaci.
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6497628

Diakonie ČCE - středisko v
Myslibořicích
Domov bez zámku, příspěvková
organizace
Domov důchodců Proseč u Pošné,
příspěvková organizace
Domov Háj, příspěvková
organizace
Domov Jeřabina, příspěvková
organizace
Ústav sociální péče Křižanov,
příspěvková organizace
Ústav sociální péče Lidmaň,
příspěvková organizace
Ústav sociální péče Zboží,
příspěvková organizace

4095808
3177019
5148778
4023649
3164709
1122475
6158312
5904572

Adresa místa poskytování
(budova/objekt/areál)

Diagnostický ústav sociální péče
Černovice
Dobešovská 1, Černovice
příspěvková organizace
Diakonie ČCE - středisko v
Myslibořice 1, 675 60
Myslibořicích
Myslibořice
Domov bez zámku, příspěvková
Rouchovany 119, 675 57
organizace
Rouchovany
Domov důchodců Proseč u Pošné Proseč 1, Pošná, 395 01
příspěvková organizace
Pacov
Domov Háj
Háj 1253, 584 01 Ledeč
příspěvková organizace
nad Sázavou
Domov Jeřabina
Těchobuz 1, 395 01 Pacov
příspěvková organizace
Ústav sociální péče Křižanov
Zámek 1, Křižanov
příspěvková organizace
Ústav sociální péče Lidmaň
Lidmaň 91, 395 01 Pacov
příspěvková organizace
Ústav sociální péče Zboží
Zboží 1, Habry, 582 91
příspěvková organizace
Světlá nad Sázavou

Náklady za
lůžko za
měsíc

Diagnostický ústav sociální péče
Černovice, příspěvková organizace

Název zařízení

Náklady na
lůžko za rok

Identifikátor

Celkové
výdaje

Poskytovatel

Kapacita
k 31. 12.

Tabulka 30 Průměrné provozní náklady na lůžko za rok/za měsíc v roce 2011 v Kč u jednotlivých
poskytovatelů

137

54809149

400 067

33 339

12

3158811

263 234

21 936

23

7990537

347 415

28 951

80

21848426

273 105

22 759

68

23891561

351 346

29 279

142

43947366

309 488

25 791

98

26463753

270 038

22 503

60

22340584

372 343

31 029

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2011
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Graf 23 Průměrné provozní náklady za měsíc v roce 2011 v Kč u jednotlivých poskytovatelů

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2011

5.1.2.7

Investice do služeb

V následujícím přehledu je možné sledovat jednotlivé investice do ústavních zařízení. Jedná se o zdroje
a účel investic v letech 2007 až 2011. Tabulka shrnuje výše investic dle jednotlivých zdrojů, tak jak se
podařilo získat informace v rámci provedeného sběru dat. Sloupec Zdroj 1 informuje u krajských
příspěvkových organizací o výši částek, které Kraj Vysočina investoval do zřizovaných zařízení
z rozpočtu kraje, z kapitoly nemovitý majetek. Dalším zdrojem investic jsou zejména dotační tituly EU,
které nejsou vázány na udržitelnost služby. V posledním sloupci jsou uvedeny částky investic od roku
2007 do roku 2011 vyplněná zařízeními poskytujícími sociální služby v Ročním výkazu o sociálních
službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb. U těchto údajů se nepodařilo určit původ
investic.
Kraj Vysočina investoval z vlastního rozpočtu do služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením
ústavního typu v letech 2007 až 2011 celkem 53 578 242 Kč.
Z dotačních titulů Evropské unie jsou naplánovány investice do parků objektů služeb domovy pro
osoby se zdravotním postižením ústavního typu v celkové výši 11 015 297 Kč.
Výše investic uváděná zařízeními poskytujícími sociální služby byla ve sledovaném období celkem
23 459 411 Kč.
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domovy pro osoby se
zdravotním
Diagnostický ústav sociální péče
postižením
Černovice, příspěvková organizace

domovy pro osoby se
zdravotním
Diakonie ČCE - středisko v
postižením
Myslibořicích
domovy pro osoby se
zdravotním
postižením
domovy pro osoby se
zdravotním
postižením
domovy pro osoby se
zdravotním
postižením

Domov bez zámku, příspěvková
organizace
Domov důchodců Proseč u Pošné,
příspěvková organizace

6497628

Diagnostický ústav sociální
péče Černovice
příspěvková organizace
Dobešovská 1, Černovice

Diakonie ČCE - středisko v
Myslibořicích
Myslibořice 1, 675 60 Myslibořice
3177019

5148778

4023649
Domov Háj, příspěvková organizace

Domov bez zámku,
Rouchovany 119, 675 57
příspěvková organizace
Rouchovany
Domov důchodců Proseč u
Pošné
příspěvková organizace
Proseč 1, Pošná, 395 01 Pacov
Domov Háj
příspěvková organizace

Háj 1253, 584 01 Ledeč nad
Sázavou

3164709

6158312

5904572

Ústav sociální péče Zboží
příspěvková organizace

7 547 899 Investiční
fond/dotace kraje

1 489 728

4 133 504

Investiční
fond/dotace kraje

jiné

fond
reproduk
ce
majetku

Investiční
fond/dotace kraje

jiné

fond
reproduk
ce
majetku

jiné

vlastní
investiční
fond

7 732 682
Dotační
tituly EU

3 282 615
Dotační
tituly EU

508 079

Zboží 1, Habry, 582 91 Světlá nad
Sázavou

Komentář k
investicím

3 579 978
další
zdroje:
Dotační dary,
tituly
nadace,
Ministerst vlastní
va kultury zdroje

0

Zámek 1, Křižanov

Lidmaň 91, 395 01 Pacov

Zdroj investic
od 2007

částka

Komentář k
investicím

vlastní
investiční
fond

0

16 796 404
Ústav sociální péče
Křižanov
příspěvková organizace
Ústav sociální péče
Lidmaň
příspěvková organizace

Zdroj 3

Mezináro
dní
dotační
tituly
Norské
mimo EU fondy

Dotační tituly EU ROP
Investice
ÚSP
5 118 973
Investiční
Jinošov
fond/dotace kraje do 2009

Těchobuz 1, 395 01 Pacov

1122475

Ústav sociální péče Zboží,
příspěvková organizace

jiné

15 290 955
Domov Jeřabina
příspěvková organizace

Ústav sociální péče Křižanov,
příspěvková organizace
Ústav sociální péče Lidmaň,
příspěvková organizace

1 316 914 Investiční
fond/dotace kraje

4095808

domovy pro osoby se
zdravotním
Domov Jeřabina, příspěvková
postižením
organizace

domovy pro osoby se
zdravotním
postižením
domovy pro osoby se
zdravotním
postižením
domovy pro osoby se
zdravotním
postižením
Celkem

částka

Název zařízení

Komentář k
investicím

Identifikátor

Zdroj investic
od 2007

Poskytovatel

částka

Druh služby

Zdroj investic
od 2007

Investice od 2007
Zdroj 2

Zdroj 1
Adresa místa poskytování
(budova/objekt/areál)

Investiční výdaje

Tabulka 31 Přehled investic – zdrojů a případného využití – domovy pro osoby se zdravotním
postižením

Investiční
fond/dotace kraje
Investiční
6 999 018 fond/dotace
města/obce
53 578 242

6.5
podpora
regenerac
e
urbanizov
ané
krajiny park
6.5
podpora
regenerac
e
urbanizov
ané
krajiny park

723 100

6 524 817

4 412 651

0

2 595 633
11 015 297

23 459 411

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace; Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz
o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 – stav za celý rok
k 31. 12. daného roku; sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace – dotazníkové
šetření u poskytovatelů, rozhovory se zástupci poskytovatelů;
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5.1.2.8

Závazek udržitelnosti investic

Nejdelší závazek udržitelnosti byl zjištěn u Ústavu sociální péče Zboží, a to do roku 2029. Částka
investice do objektu Ústavu sociální péče Lidmaň je uváděna podle projektu před realizací, která probíhá
v období 2011 – 2014. Posledním poskytovatelem, u něhož byl zjištěn závazek udržitelnosti, je Diakonie
ČCE – středisko v Myslibořicích.
Celková výše investic zakládající závazek udržitelnosti byla ve výši 94 750 774 Kč.

Tabulka 32 Přehled udržitelnosti – domovy pro osoby se zdravotním postižením

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace – dotazníkové šetření
u poskytovatelů, rozhovory se zástupci poskytovatelů; stav k 1.3.2012
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5.1.2.9

Právní forma a zřizovatel

Jak již bylo zmíněno výše, má z celkových 9 služeb v 8 případech poskytovatel právní formu příspěvkové
organizace a v 1 případu církevní organizace.
88,88 % ústavních služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením zřizuje Kraj Vysočina.

Tabulka 33 Právní forma poskytovatele, upřesnění zřizovatele – domovy pro osoby se zdravotním
postižením

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (export 21. 2. 2012), stav k 1. 3. 2012 a sběr dat prostřednictvím Národního centra
podpory transformace v kraji, webové stránky jednotlivých poskytovatelů.
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5.1.3 Shrnutí
V Kraji Vysočina je celkem 9 služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením s kapacitou
638 lůžek. Všechny tyto služby jsou ústavní. V rámci míst poskytování byla kapacita 16 lůžek
zhodnocena jako neústavní a 622 lůžek jako ústavní.
V těchto službách žilo:


celkem 600 uživatelů,



z toho je 66 dětí.

Pracovalo zde celkem 369 pracovníků v přímé péči (301,84 úvazků) a 190 ostatních pracovníků
(132,86 úvazků).
Náklady na provoz těchto zařízení byly od roku 2007 do roku 2011 (včetně) celkem 1 380 649 766 Kč,
tj. průměrně 276 129 953 Kč za rok. Náklady na jedno lůžko se pohybovaly v roce 2011 v rozmezí od
263 234 do 400 067 Kč. Průměrný roční náklad na jedno lůžko v roce 2011 činil 323 380 Kč a měsíční
26 948 Kč.
Kraj Vysočina investoval do těchto zařízení od roku 2007 celkem 53 578 242 Kč. Zároveň byla
připravena investice z dotačních titulů EU v celkové výši 11 015 297 Kč, která teprve bude realizována.
Výše investic uváděná zařízeními poskytujícími sociální služby byla ve sledovaném období celkem
23 459 411 Kč.
Závazek udržitelnosti sociálních služeb plynoucí z provedených investic byl zjištěn u tří služeb.
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5.2 Domovy se zvláštním režimem
5.2.1 Celkové zhodnocení služeb
V Kraji Vysočina bylo celkově k 1. 3. 2012 registrováno 14 služeb domovy se zvláštním režimem se
souhrnnou kapacitou 492 lůžek. Z toho:


neústavních je 0 služeb;



ústavních je všech 14 služeb.

Zkoumány byly služby zaměřené na osoby se zdravotním postižením, mimo služeb primárně určených
seniorům s různými typy demencí (osoby starší 65 let) – těchto služeb bylo identifikováno 11. Jedna
služba domov se zvláštním režimem, je určena pro závislé na alkoholu, není tedy předmětem dalšího
zkoumání. Jedná se o Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace.

Celkem jsou tedy v Kraji Vysočina 2 místa poskytování ústavní služby domovy se zvláštním
režimem pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením s celkovou kapacitou 83 lůžek.
Jedná se o služby Domov ve Věži, příspěvková organizace a Domov Jeřabina, příspěvková organizace.
Těmto službám se věnuje následující část materiálu.
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Tabulka 34 Rozdělení služeb dle zhodnocení na ústavní a neústavní – domovy se zvláštním
režimem

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace v kraji v roce 2012 a registr
poskytovatelů sociálních služeb – data k 1. 3. 2012; Registr poskytovatelů sociálních služeb

Cílovou skupinou zařízení Domov Jeřabina, příspěvková organizace, jsou osoby s mentálním
postižením, které potřebují z důvodu problémového a agresivního chování specializovanou péči.
Zařízení Domov ve Věži, příspěvková organizace, poskytuje služby osobám s chronickým duševním
onemocněním.
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5.2.2 Informace o ústavních službách a místech poskytování
5.2.2.1

Lokalita poskytování sociální služby

Dosažitelnost běžně dostupných služeb a běžného způsobu života je mimo jiné odvislá od lokality
poskytování služby. Při zhodnocení této oblasti, kterou je u konkrétních služeb možné sledovat v
následující tabulce, bylo zjištěno, že jedna služba domov se zvláštním režimem je poskytována v lokalitě
do 499 obyvatel, druhá v lokalitě 500 – 1499.

Tabulka 35 Lokalita poskytování – domovy se zvláštním režimem

Domov Jeřabina,
příspěvková organizace
Domov ve Věži,
příspěvková organizace

7830136
8764029

Domov Jeřabina
příspěvková organizace
Domov ve Věži
příspěvková organizace

Těchobuz 1, 395 01 Pacov
Věž 1, 582 56 Věž

V obci/městě nad 20000

V obci od 5000 do 19999
obyvatel

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/areál)

V obci od 1500 do 4999
obyvatel

Název zařízení

V obci od 500 do 1499
obyvatel

Identifikátor

V obci do 499 obyvatel

Poskytovatel

Mimo obec – dostupné
pouze individuální
dopravou

Lokalita

ano
ano

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace v kraji v roce 2012 a registr
poskytovatelů sociálních služeb; stav k 1. 3. 2012

5.2.2.2

Uživatelé služeb

Celkem využívalo službu domovy se zvláštním režimem 82 osob (ke konci roku 2010/2011), z nichž je
67 % ve věkové struktuře 27 – 65 let.
Službu ve sledovaném roce 2010 (případně k roku 2011) využívalo jedno dítě.
Dále je v níže uvedené tabulce možné sledovat počty neuspokojených žádostí o poskytování sociální
služby domovy se zvláštním režimem. Celkově bylo v roce 2010 (případně v roce 2011) evidováno
77 žádostí.23

23

Interpretační omezení tohoto údaje jsou zmíněna u domovů pro osoby se zdravotním postižením (str.46) a zde platí obdobně.
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ve věku 27 - 65 let

ve věku 66 - 75 let

ve věku 76 - 85 let

ve věku 86 - 95 let

ve věku nad 95 let

Evidenční počet
neuspokojených žádostí
o sociální službu

ve věku 19 - 26 let

Domov Jeřabina
příspěvková
Těchobuz 1, 395 01
organizace
Pacov
Domov ve Věži
příspěvková
organizace
Věž 1, 582 56 Věž

ve věku 13 - 18 let

Domov Jeřabina,
příspěvková
7830136
organizace
Domov ve Věži,
příspěvková
8764029
organizace
celkem
Procentuální poměr

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/
areál)

ve věku 7 - 12 let

Identifikátor Název zařízení

Věková struktura
ve věku do 6 let

Poskytovatel

Počet uživatelů (klientů)
k 31. 12.

Tabulka 36 Počty uživatelů k 31. 12. 2010 (případně ke 2011) včetně věkové struktury a počtu
neuspokojených žádostí – domovy se zvláštním režimem

3,00

0,00

0,00

1,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,0

79,00

0,00

0,00

0,00

1,00

53,00

19,00

6,00

0,00

0,00

74,0

82,00

0,00
0,0%

0,00
0,0%

1,00
1,2%

1,00
1,2%

55,00
67,1%

19,00
23,2%

6,00
7,3%

0,00
0,0%

0,00
0,0%

77,00

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

Graf 24 Rozložení věkové struktury uživatelů u jednotlivých poskytovatelů – domovy se zvláštním
režimem

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku
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Graf 25 Procentuální rozložení věkové struktury uživatelů 2010/2011 – domovy se zvláštním
režimem

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

K datu 31. 12. 2009 (případně 2010) bylo ve dvou zkoumaných službách celkem 80 uživatelů.
V meziročním srovnání narostl počet uživatelů o 2. Ze služeb odešli 4 a zemřelo 5 uživatelů (celkem 9),
přišlo 11 osob.

Tabulka 37 Počet uživatelů – příchody, odchody a zemřelí v roce 2010 (případně 2011) – domovy
se zvláštním režimem

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav počtu uživatelů k 31. 12. daného roku

V další tabulce je uvedeno rozložení uživatelů podle zákonem dané míry závislosti na pomoci jiné fyzické
osoby (v návaznosti na hodnocení stupně závislosti – příspěvku na péči).
V souhrnu za obě dvě služby bylo nejvíce uživatelů s přiznaným příspěvkem na péči v I. a II. stupni,
celkem 47.
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Je třeba ještě zmínit, že ve službě byli také 3 uživatelé bez přiznaného příspěvku na péči. Zdroj dat (tj.
Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb)
nerozlišuje, zda tito uživatelé měli k datu zjišťování o příspěvek na péči požádáno, či ne.
Průměrný věk uživatelů ve službách je 44,2 let.

Tabulka 38 Rozložení stupňů závislosti a podpory, průměrný věk – domovy se zvláštním režimem

I. stupeň PNP

II. stupeň PNP

III. stupeň PNP

IV. stupeň PNP

bez PNP

Průměrný věk uživatelů (klientů)

Domov Jeřabina
příspěvková
Těchobuz 1, 395 01
organizace
Pacov
Domov ve Věži
příspěvková
organizace
Věž 1, 582 56 Věž

Počet uživatelů, jejichž zdravotní stav
vyžaduje nákladnější stravování

8764029

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/areál)

Počet uživatelů mobilních za pomoci druhé
osoby nebo techn. pomůcek

7830136

Název zařízení

Počet uživatelů trvale upoutaných na lůžko

Domov Jeřabina,
příspěvková
organizace
Domov ve Věži,
příspěvková
organizace
Celkem

Identifikátor

3,00

0,00

2,00

1,00

0,00

2,00

0,00

1,00

0,00

28,3

79,00

6,00

14,00

32,00

24,00

21,00

18,00

13,00

3,00

60,1

82,00

6,00

16,00

33,00

24,00

23,00

18,00

14,00

3,00

44,20

Počet uživatelů (klientů) k
31. 12.

Poskytovatel

Příspěvek na péči

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

Graf 26 Procentuální rozložení počtu uživatelů podle přiznaného stupně závislosti – PNP
případně bez PNP – domovy se zvláštním režimem

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku
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5.2.2.3

Pracovníci služeb

Personální zabezpečení poskytování sociální služby bylo převzato ze žádosti o dotaci ze státního
rozpočtu k roku 2010. Pokud poskytovatel žádost o dotaci v tomto roce nepodal (nebo ani podat na
danou službu nemohl z důvodu počátku poskytování služby) byla využita data z let následujících. Platí
zde stejná úskalí, jako byla zmíněna u domovů pro osoby se zdravotním postižením (viz kap. 5.1.2.3 ).
Pracovníků v přímé péči bylo celkem 50 (33,95 úvazku) a ostatních pracovníků bylo 19 (19 úvazků).
Z toho vyplývá, že poměr úvazků pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům je 64 % ku 36 %
u sledovaných zařízení.
Zdravotnických pracovníků je celkem 22 (16,10 úvazku). Je to 47 % pracovníků v přímé péči
(přepočteno na úvazky).

Tabulka 39 Personální zabezpečení služeb – domovy se zvláštním režimem

Zdroj: Data z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – rok 2010,2011, 2012

Graf 27 Personální zabezpečení služeb v rámci přímé péče a ostatního personálu u jednotlivých
služeb – domovy se zvláštním režimem

Zdroj: Data z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – rok 2010,2011, 2012
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Graf 28 Procentuální rozložení počtu pracovníků v přímé péči a ostatních v souhrnu – domovy se
zvláštním režimem

Zdroj: Data z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – rok 2010,2011, 2012

5.2.2.4

Podmínky pro bydlení uživatelů služeb

Níže je možné sledovat rozložení jednotlivých pokojů v rámci kapacity ke konci sledovaného roku.
Jednolůžkový pokoj je jen jeden, dvoulůžkových pokojů je 12 (kapacitně pro 24 osob) a trojlůžkových
a vícelůžkových pokojů je celkem 20. Pokud je to vztaženo k celkovým kapacitám ke konci sledovaného
roku, může být v trojlůžkových a vícelůžkových pokojích ubytováno celkem 58 uživatelů (70 % kapacity).

Tabulka 40 Rozložení pokojů podle kapacit – domovy se zvláštním režimem24

Domov Jeřabina,
příspěvková
organizace
7830136
Domov ve Věži,
příspěvková
organizace
8764029
Celkem
Přepočet vzhledem ke kapacitě

24

Název zařízení

Domov Jeřabina
příspěvková
organizace
Domov ve Věži
příspěvková
organizace

Těchobuz 1, 395
01 Pacov

počet 3 a vícelůžkových pokojů

Identifikátor

počet 2 lůžkových pokojů

Poskytovatel

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/
areál)

počet 1 lůžkových pokojů

Rozložení kapacit pokojů

3,00

1,00

1,00

0,00

80,00

0,00

11,00

20,00

83,00

1,00
1,00

12,00
24,00

20,00
58,00

Kapacita služby
k 31. 12.

Věž 1, 582 56 Věž

Přepočet vzhledem ke kapacitě pro vícelůžkové pokoje správně odpovídá počtu 60. Rozdíl je dán nekonzistencí primárních dat

uvedených ve Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb pro zařízení
Domov ve Věži.
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Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

Graf 29 Rozložení pokojů podle kapacit u jednotlivých služeb – domovy se zvláštním režimem

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

Graf 30 Počty jednotlivých pokojů – domovy se zvláštním režimem

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku
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Graf 31 Kapacita uživatelů v rámci jednotlivých pokojů – domovy se zvláštním režimem

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12. daného roku

5.2.2.5

Majetek a vybavení služeb

V návaznosti na možnost transformace jednotlivých služeb je důležité zhodnotit vztah poskytovatele
k budovám (prostorům), v kterých je poskytována sociální služba. Forma vztahu k prostorům (budovám),
ve kterých je sociální služba poskytována, se váže poměrně úzce k právní formě poskytovatele, a to
především, jestliže se jedná o příspěvkovou nebo neziskovou organizaci. Domov Jeřabina i Domov ve
Věži jsou příspěvkovou organizací kraje, od kterého mají také majetek svěřený k hospodaření, v kterém
službu poskytují.
V následující tabulce je možné sledovat stáří budovy a technický stav. Domov Jeřabina a Domov ve Věži
poskytují služby v prostorách, které jsou starší než 31 let. Pouze na objekt zámku Domova Jeřabina je
vyhlášena památková ochrana a vyžaduje rozsáhlé rekonstrukce. Objekt Domova ve Věži je
v zachovalém stavu.

Tabulka 41 Vztah k budově (prostorům), v kterých je sociální služba poskytována a památková
ochrana – domovy se zvláštním režimem

Domov Jeřabina,
příspěvková organizace
Domov ve Věži,
příspěvková organizace

7830136
8764029

Domov Jeřabina
příspěvková organizace
Domov ve Věži
příspěvková organizace

Těchobuz 1, 395 01 Pacov
Věž 1, 582 56 Věž

zapůjčené
zřizovatelem
zapůjčené
zřizovatelem

kraj

ano

kraj

ano

ano
ano

Památková ochrana
budovy- ano/ne

havarijní stav

vyžaduje rozsáhlé
rekonstrukce

zachovalá

vlastnictví

nová/nově
zrekonstruovaná

Adresa místa poskytování
(budova/objekt/areál)

Technický stav budov/areálu

31 a více let

Název zařízení

21-30 let

Identifikátor

11-20 let

Poskytovatel

0 - 10 let

Stáří budov/areálu
Příspěvkové
organizace zřizovatelem je
kraj/obec

ano
ne

Zdroj: vykazování dat o poskytovaných sociálních službách, Katastr nemovitostí, sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků
Národního centra podpory transformace – dotazníkové šetření u poskytovatelů sociálních služeb, rozhovory se zástupci
poskytovatelů a pracovníky krajského úřadu
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Je možné sledovat vybavenost jednotlivých služeb. Obě dvě služby mají centrální stravovací provoz
a velkou zahradu/park.

Tabulka 42 Vybavenost a materiální zázemí jednotlivých služeb – domovy se zvláštním režimem

ano

ano

ano

ano

velká
zahrada/park

ano

rehabilitační
vybavení

centrální
stravovací provoz

Věž 1, 582 56 Věž

centrální
prádelna

Domov ve Věži
příspěvková
organizace

místnost pro
bezpečný pobyt

8764029

pobočka banky

Těchobuz 1, 395 01 Pacov

pošta

Domov Jeřabina
příspěvková
organizace

obchod

7830136

Materiální zázemí

Centrální jídelna

Domov
Jeřabina,
příspěvková
organizace
Domov ve
Věži,
příspěvková
organizace

centrální recepce

Adresa místa poskytování
(budova/objekt/areál)

bazén

Název zařízení

Poskytovatel Identifikátor

tělocvična

Vybavenost služby

ano

ano

Zdroj: sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace – dotazníkové šetření, rozhovory

5.2.2.6

Provozní výdaje a příjmy

Dalším důležitým údajem jsou finanční prostředky, které do jednotlivých služeb od roku 2007 do roku
2011 plynuly. Struktura příjmů od roku 2007 do roku 2011 ukazuje, že nejvyšší podíl tvoří úhrady od
uživatelů (46 %) a dotace od státu (38 %).
Příjmy od zřizovatele činí 10 %.

Tabulka 43 Výdaje a příjmy od roku 2007 do 2011 a jejich struktura – domovy se zvláštním
režimem
Příjmy 2007 - 2011 a jejich struktura

dotace od zřizovatele

příjmy z vlastní činnosti

příjmy od zdravotních pojišťoven - na místo
poskytování

ostatní příjmy

přijaté dary (od právnických a fyzických osob)

celkové výdaje 2007 až 2011

neinvestiční výdaje

investiční výdaje

Adresa místa poskytování
(budova/objekt/areál)

dotace od státu (přímé dotace z MPSV a
dotace poskytnuté KÚ na základě rozhodnutí
MPSV)

Název zařízení
Domov Jeřabina
příspěvková
7830136 organizace
Domov ve Věži
příspěvková
8764029 organizace

příjmy od klientů z úhrad za pobyt

Identifikátor

celkové příjmy 2007 až 2011

Poskytovatel
Domov Jeřabina,
příspěvková
organizace
Domov ve Věži,
příspěvková
organizace
Celkem

Výdaje 2007 - 2011 a jejich struktura

2 649 671

748 641

1 752 000

0

0

149 030

0

0

2 649 671

2 649 671

0

Těchobuz 1, 395 01 Pacov
112 580 338 52 501 038

42 558 000

11 426 500

0

1 968 444

4 126 356

0

112 025 021 110 343 256

1 681 765

115 230 009 53 249 679

44 310 000

11 426 500

0

2 117 474

4 126 356

0

114 674 692 112 992 927

1 681 765

Věž 1, 582 56 Věž

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace; Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz
o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 – stav za celý rok
k 31. 12. daného roku
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Graf 32 Struktura příjmů za léta 2007-2011 – domovy se zvláštním režimem

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace; Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz
o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 – stav za celý rok
k 31. 12. daného roku

Vývoj výdajů po jednotlivých letech je zpracován v příloze č. 1 analýzy.

Níže jsou uvedeny náklady na provoz služby v roce 2011 celkově včetně přepočtu nákladů na lůžko za
celý rok a měsíc25. Při porovnání těchto dvou služeb je možné zjistit, že rozdíl nákladovosti činí více než
čtyřicet tisíc korun měsíčně.26

25

26

Kapacita je uvedena k 31. 12. 2011 a mohla se v průběhu roku měnit, což může představovat určitá omezení při interpretaci.
Kalkulace nákladů na lůžko nemá jednotnou metodiku a je tedy významně ovlivněna metodikou aplikovanou v konkrétním

zařízení. Nákladovost u jednotlivých zařízení tudíž může vycházet s velkými rozdíly.
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8764029

Adresa místa poskytování
(budova/objekt/areál)

Náklady za lůžko
za měsíc

7830136

Název zařízení

Náklady na lůžko
za rok

Domov Jeřabina, příspěvková
organizace
Domov ve Věži, příspěvková
organizace

Identifikátor

Celkové výdaje

Poskytovatel

Kapacita
k 31. 12.

Tabulka 44 Průměrné provozní náklady na lůžko za rok/za měsíc v roce 2011 v Kč u jednotlivých
poskytovatelů

Těchobuz 1, 395 01 Pacov

3

2440855

813 618

67 802

Věž 1, 582 56 Věž

80

21903036

273 788

22 816

Domov Jeřabina
příspěvková organizace
Domov ve Věži
příspěvková organizace

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2011

5.2.2.7

Investice do služeb

V následujícím přehledu je možné sledovat jednotlivé investice do ústavních zařízení. Jedná se o zdroje
a účel investic v letech 2007 až 2012. Tabulka shrnuje výše investic dle jednotlivých zdrojů, tak jak se
podařilo získat informace v rámci provedeného sběru dat. Sloupec Zdroj 1 informuje u krajských
příspěvkových organizací o výši částek, které Kraj Vysočina investoval do zřizovaných zařízení
z rozpočtu kraje, z kapitoly nemovitý majetek. V posledním sloupci jsou uvedeny částky investic od roku
2007 do roku 2011 vyplněná zařízeními poskytujícími sociální služby v Ročním výkazu o sociálních
službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb. U těchto údajů se nepodařilo určit původ
investic.
Kraj Vysočina investoval z vlastního rozpočtu do služeb domovy se zvláštním režimem ústavního typu
v letech 2007 až 2011 celkem 5 051 289 Kč.
Výše investic uváděná zařízeními poskytujícími sociální služby byla ve sledovaném období celkem
1 681 765 Kč.

Domov Jeřabina,
domovy se zvláštním příspěvková
režimem
organizace
Domov ve Věži,
domovy se zvláštním příspěvková
režimem
organizace
Celkem

7830136

8764029

Domov Jeřabina
příspěvková
organizace
Domov ve Věži
příspěvková
organizace

Komentář k
investicím

Zdroj investic
od 2007

Zdroj 3

částka

Komentář k
investicím

Zdroj investic
od 2007

částka

Název zařízení

Komentář k
investicím

Identifikátor

Zdroj investic
od 2007

Poskytovatel

částka

Druh služby

Investice od 2007
Zdroj 2

Zdroj 1

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/
areál)

Těchobuz 1, 395 01
Pacov

Věž 1, 582 56 Věž

Investiční výdaje

Tabulka 45 Investice – zdroje – domovy se zvláštním režimem

0
Investiční
5 051 289 fond/dotace
kraje
5 051 289

jiné
0

ředitelství
silnic a dálnic

jiné
0

provozní
prostředky
zařízení

1 681 765
1 681 765

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace; Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz
o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 – stav za celý rok
k 31. 12. daného roku sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace – dotazníkové
šetření u poskytovatelů, rozhovory se zástupci poskytovatelů;
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5.2.2.8

Závazek udržitelnosti služeb

U vybraných služeb domovy se zvláštním režimem nebyl závazek udržitelnosti zjištěn.

5.2.2.9

Právní forma a zřizovatel

V následující tabulce je dále uvedena právní forma poskytovatele daného druhu služby. V obou
případech se jedná o příspěvkovou organizaci kraje.

Tabulka 46 Právní forma poskytovatele služby – domovy se zvláštním režimem

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace v kraji v roce 2012 a registr
poskytovatelů sociálních služeb – data k 1. 3. 2012

5.2.3 Shrnutí
V Kraji Vysočina bylo k 1. 3. 2012 poskytováno celkem 14 služeb domovy se zvláštním režimem
s kapacitou 492 lůžek. Všechny služby byly zhodnoceny jako ústavní. S ohledem na cílové skupiny
bylo 12 těchto služeb vyloučeno z dalšího zkoumání. Blíže se materiál věnoval 2 službám se zaměřením
na osoby se zdravotním postižením s celkovou kapacitou 83 lůžek. V daných dvou službách žije:


82 uživatelů,



z toho 1 dítě.

Pracovalo zde 50 pracovníků v přímé péči v rámci 33,95 úvazku a 19 ostatních pracovníků v rámci 19
úvazku.
Náklady na provoz těchto zařízení byly od roku 2007 do roku 2011 (včetně) celkem 112 992 927 Kč,
tj. průměrně 22 598 585 Kč za rok. Náklady na jednoho uživatele se pohybovaly v roce 2011 v rozmezí
od 273 788 do 813 618 Kč. Průměrný roční náklad na jedno lůžko v roce 2011 činil 543 703 Kč,
tj. 45 309 Kč měsíčně.
Kraj Vysočina investoval do těchto zařízení od roku 2007 celkem 5 051 289 Kč. Výše investic uváděná
zařízeními poskytujícími sociální služby byla ve sledovaném období celkem 1 681 765 Kč.
Závazek udržitelnosti sociálních služeb plynoucí z provedených investic nebyl zjištěn v žádné z těchto
služeb.
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5.3 Chráněné bydlení
5.3.1 Celkové zhodnocení služeb
V Kraji Vysočina bylo k 1. 3. 2012 registrováno celkem 9 služeb chráněného bydlení se souhrnnou
kapacitou 66 lůžek. Z toho:


neústavní jsou 4 služby s kapacitou 23 lůžek;



ústavních je 5 služeb s kapacitou 43 lůžek.

Těchto 5 ústavních služeb je poskytováno na 10 různých místech (budovách/objektech), jedna ze služeb
je v rámci dané registrace poskytována na 6 místech, zbylé 4 služby jsou každá poskytována na jednom
místě. Pro přesnější popis je přistoupeno k hodnocení ne/ústavnosti těchto služeb podle jednotlivých
míst poskytování:


4 místa poskytování jsou hodnocena jako neústavní (služba chráněné bydlení Domova bez
zámku, příspěvkové organizace) s kapacitou dohromady 25 lůžek;



6 míst poskytování je hodnoceno jako ústavní s celkovou kapacitou 18 lůžek.

Služby s kapacitou nižší než 19 byly hodnoceny jako ústavní z důvodu umístění v blízkosti jiné sociální
služby.
Celkem je tedy v Kraji Vysočina 6 míst poskytování ústavních služeb chráněného bydlení
s celkovou kapacitou 18 lůžek. Těm se věnuje následující část tohoto materiálu.

Tabulka 47 Rozdělení služeb dle zhodnocení na ústavní a neústavní – chráněné bydlení

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím Národního centra podpory transformace v kraji v roce 2012 a registr poskytovatelů sociálních
služeb – data k 1. 3. 2012
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Tabulka 48 Rozdělení ústavních služeb v rámci jednotlivých míst poskytování dle zhodnocení na
ústavní a neústavní – chráněné bydlení

Cílovou skupinou služby chráněné bydlení Občanského sdružení pro podporu a péči o duševně
nemocné VOR JIHLAVA jsou osoby s chronickým duševním onemocněním. Chráněné bydlení Ústavu
sociální péče Lidmaň, příspěvkové organizace, poskytuje službu osobám s mentálním postižením.
U ostatních uvedených poskytovatelů služby je cílová skupina osob shodná. Tyto služby jsou určeny pro
osoby s kombinovaným postižením a osoby s mentálním postižením.

5.3.2 Informace o ústavních službách a místech poskytování
5.3.2.1

Lokalita poskytování sociální služby

Dosažitelnost běžně dostupných služeb a běžného způsobu života je mimo jiné odvislá od lokality
poskytování služby. Následující tabulka ukazuje, že v Kraji Vysočina jsou 4 služby chráněného bydlení
poskytovány v obci od 1500 do 4999 obyvatel a dvě v obci/městě nad 20 000 obyvatel.

Tabulka 49 Místo poskytování – chráněné bydlení

Denní a týdenní stacionář
Jihlava
Diagnostický ústav sociální
péče Černovice, příspěvková
organizace

2717289
1506477

Denní a týdenní
stacionář Jihlava
Diagnostický ústav
sociální péče Černovice
příspěvková organizace

Královský vršek 1106/9,
Jihlava, 586 01 Jihlava 1
Dobešovská 1,
Černovice

V obci/městě nad 20000

V obci od 5000 do 19999
obyvatel

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/areál)

V obci od 1500 do 4999
obyvatel

Název zařízení

V obci od 500 do 1499
obyvatel

Identifikátor

V obci do 499 obyvatel

Poskytovatel

Mimo obec – dostupné
pouze individuální
dopravou

Lokalita

ano
ano

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace; stav k 1. 3. 2012
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5.3.2.2

Uživatelé služeb

Celkem využívalo službu chráněného bydlení 17 osob. (ke konci roku 2010/2011)
Službu chráněného bydlení nevyužívalo ve sledovaném období žádné dítě do 18 let.
Z tabulky je možné sledovat počty neuspokojených žádostí o poskytování sociální služby chráněné
bydlení. Celkově je zde evidováno v roce 2010 (případně v roce 2011) 0 žádostí.

Tabulka 50 Počty uživatelů k 31. 12. 2010 (případně ke 2011) včetně věkové struktury a počtu
27
neuspokojených žádostí – chráněné bydlení

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31. 12 daného roku

27

Kapacity jednotlivých míst poskytování ústavních služeb (a některé další údaje) jsou počítány poměrem z celku. To v některých

případech může vést k tomu, že se údaje o počtu osob, pracovníků apod. nevyskytují jako celá čísla. V tabulkách jsou zachován a
pro názornost výpočtu desetinná místa. V textu jsou údaje zaokrouhleny na celá čísla.
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Graf 33 Rozložení věkové struktury uživatelů u jednotlivých poskytovatelů – chráněné bydlení

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 1. 3. daného roku

Graf 34 Procentuální rozložení věkové struktury uživatelů 2010/2011 – chráněné bydlení

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31.12. daného roku

K datu 31. 12. 2009 nebo 2010 bylo ve vybraných službách celkem 7 uživatelů. V meziročním srovnání
narostl počet uživatelů o 10.
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Tabulka 51 Počet uživatelů – příchody, odchody a zemřelí v roce 2010 (případně 2011) – chráněné
bydlení

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31.12. daného roku

V další tabulce je uvedeno rozložení uživatelů podle zákonem dané míry závislosti na pomoci jiné fyzické
osoby (v návaznosti na hodnocení stupně závislosti – příspěvku na péči). Je třeba ještě zmínit, že ve
službě bylo také 8 uživatelů bez přiznaného příspěvku na péči.28 Při výpočtu rozložení uživatelů v rámci
stupňů závislosti na jednotlivá místa poskytování (v návaznosti na hodnocení jednotlivých míst
poskytování) bylo využito rozdělení kapacity v rámci těchto míst. To znamená, že poměrem kapacity byly
rozděleny všechny údaje, tj. i údaje o uživatelích a z tohoto důvodu není počet uživatelů celé číslo.
Průměrný věk uživatelů těchto služeb je 42,36 let.

bez PNP

Průměrný věk
uživatelů
(klientů)

4640855

Ústav sociální péče Lidmaň Svatavská 288,
příspěvková organizace - Černovice, 394 94
chráněné bydlení
Černovice u Tábora
Nádražní 909, Havlíčkův
Úsvit - zařízení SPMP
Brod, 580 01 Havlíčkův
Havlíčkův Brod
Brod 1

IV. stupeň PNP

3989366

Občanské sdružení pro
podporu a péči o duševně Komenského 5264/36a,
nemocné VOR JIHLAVA
Jihlava, 586 01 Jihlava 1

III. stupeň PNP

2328357

II. stupeň PNP

Úsvit - zařízení SPMP
Havlíčkův Brod
Celkem

4735591

Lípová 592, Černovice,
394 94 Černovice u
Tábora
Palackého 705, 675 71
Náměšť nad Oslavou
Husova 947, 675 71
Náměšť nad Oslavou

I. stupeň PNP

Ústav sociální péče
Lidmaň, příspěvková
organizace

4735591

Diagnostický ústav sociální
péče Černovice
příspěvková organizace
Domov bez zámku,
příspěvková organizace
Domov bez zámku,
příspěvková organizace

Počet uživatelů,
jejichž zdravotní
stav vyžaduje
nákladnější
stravováník

Občanské sdružení pro
podporu a péči o duševně
nemocné VOR JIHLAVA

3127456

Název zařízení

Počet uživatelů,
mobilních za
pomoci druhé
osoby nebo
techn. pomůcek

Diagnostický ústav sociální
péče Černovice,
příspěvková organizace
Domov bez zámku,
příspěvková organizace
Domov bez zámku,
příspěvková organizace

Identifikátor

Počet uživatelů
trvale upoutaných
na lůžko

Poskytovatel

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/areál)

Počet uživatelů
(klientů) k 31. 12.

Tabulka 52 Rozložení stupňů závislosti a podpory, průměrný věk – chráněné bydlení

3,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

31,8

2,00

0,00

0,00

0,26

0,71

0,71

0,52

0,00

0,06

50,5

4,00

0,00

0,00

0,52

1,42

1,42

1,03

0,00

0,13

50,5

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

40

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

39

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0

17,00

0,00

0,00

0,77

2,13

4,13

3,55

0,00

7,19

42,36

Příspěvek na péči

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31.12. daného roku

28

Zdroj dat (tj. Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb) nerozlišuje,

zda tito uživatelé měli k datu zjišťování o příspěvek na péči požádáno či ne.
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Graf 35 Procentuální rozložení počtu uživatelů podle přiznaného stupně závislosti – PNP
případně bez PNP – chráněné bydlení

5.3.2.3

Pracovníci služeb

Nejvyšší podíl z celkového počtu tvoří pracovníci v sociálních službách, tj. 8 (1,86 úvazku).
Poměr pracovníků v přímé péči tvoří 2,6 úvazku k ostatním pracovníkům 1,12 úvazku.

Tabulka 53 Personální zabezpečení služeb – chráněné bydlení29
další odborní pracovníci, kteří přímo
poskytují sociální služby - úvazky

ostatní pracovníci - počet

ostatní pracovníci - úvazky

dohody - počet

dohody - úvazky

celkem pracovníci v přímé péči - počet

celkem pracovníci v přímé péči - úvazky

ostatní pracovníci - počet

ostatní pracovníci - úvazky

Úsvit - zařízení SPMP
Havlíčkův Brod

Svatavská 288,
Černovice, 394 94
Černovice u Tábora
Nádražní 909,
Havlíčkův Brod, 580
01 Havlíčkův Brod 1

manželští a rodinní poradci - úvazky

4640855

Komenského
5264/36a, Jihlava, 586
01 Jihlava 1

další odborní pracovníci, kteří přímo
poskytují sociální služby - počet

3989366

Občanské sdružení pro
podporu a péči o duševně
nemocné VOR JIHLAVA
Ústav sociální péče
Lidmaň
příspěvková organizace chráněné bydlení

manželští a rodinní poradci - počet

Úsvit - zařízení SPMP
Havlíčkův Brod
celkem

2328357

Palackého 705, 675 71
Náměšť nad Oslavou
Husova 947, 675 71
Náměšť nad Oslavou

pedagogičtí pracovníci -počet

Ústav sociální péče
Lidmaň, příspěvková
organizace

4735591

Domov bez zámku,
příspěvková organizace
Domov bez zámku,
příspěvková organizace

pedagogičtí pracovníci -úvazky

Občanské sdružení pro
podporu a péči o duševně
nemocné VOR JIHLAVA

4735591

Lípová 592,
Černovice, 394 94
Černovice u Tábora

zdravotničtí pracovníci - úvazky

Domov bez zámku,
příspěvková organizace
Domov bez zámku,
příspěvková organizace

Diagnostický ústav
sociální péče Černovice
příspěvková organizace

zdravotničtí pracovníci - počet

3127456

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/
areál)

pracovníci v sociálních službách úvazky

Diagnostický ústav sociální
péče Černovice,
příspěvková organizace

Název zařízení

sociální pracovníci - úvazky

Identifikátor

pracovníci v sociálních službách počet

Poskytovatel

sociální pracovníci - počet

Personální zabezpečení

1,00

0,01

1,00

0,10

0,00

0,00

5,00

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

35,00

0,35

0,00

0,00

7,00

0,51

35,00

0,35

0,06

0,04

0,52

0,28

0,00

0,00

0,06

0,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,84

0,19

0,19

0,00

0,65

0,39

0,84

0,19

0,13

0,08

1,03

0,56

0,00

0,00

0,13

0,13

0,00

0,00

0,00

0,00

1,68

0,37

0,39

0,01

1,29

0,77

1,68

0,37

0,00

0,00

1,00

0,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,20

0,00

0,00

1,00

0,80

1,00

0,20

1,00

0,02

4,00

0,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

0,01

0,00

0,00

5,00

0,13

1,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

2,19

0,15

7,55

1,86

0,00

0,00

5,19

0,59

0,00

0,00

0,00

0,00

39,52

1,12

4,58

0,41

14,94

2,60

39,52

1,12

Zdroj: Data z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – rok 2010,2011, 2012
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Kapacity jednotlivých míst poskytování ústavních služeb (a některé další údaje) jsou počítány poměrem z celku. To v některých

případech může vést k tomu, že se údaje o počtu osob, pracovníků apod. nevyskytují jako celá čísla. V tabulkách jsou zachována
pro názornost výpočtu desetinná místa. V textu jsou údaje zaokrouhleny na celá čísla.
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Graf 36 Personální zabezpečení služeb v rámci přímé péče a ostatního personálu u jednotlivých
služeb

Zdroj: Data z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – rok 2010,2011, 2012

Graf 37 Procentuální rozložení počtu pracovníků v přímé péči a ostatních v souhrnu – chráněné
bydlení

Zdroj: Data z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – rok 2010,2011, 2012
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5.3.2.4

Podmínky pro bydlení uživatelů služeb

V následující tabulce je uvedeno rozložení kapacit jednotlivých služeb chráněného bydlení v rámci počtu
30
lůžek na pokoji.

Tabulka 54 Rozložení pokojů podle kapacit – chráněné bydlení

Diagnostický ústav sociální péče
Černovice, příspěvková organizace
Domov bez zámku, příspěvková
organizace
Domov bez zámku, příspěvková
organizace
Občanské sdružení pro podporu a
péči o duševně nemocné VOR
JIHLAVA

3127456

Ústav sociální péče Lidmaň,
příspěvková organizace

3989366

Úsvit - zařízení SPMP Havlíčkův
Brod
Celkem
Přepočet vzhledem ke kapacitě

4640855

4735591
4735591
2328357

Název zařízení

Diagnostický ústav sociální
péče Černovice
příspěvková organizace
Domov bez zámku,
příspěvková organizace
Domov bez zámku,
příspěvková organizace
Občanské sdružení pro
podporu a péči o duševně
nemocné VOR JIHLAVA
Ústav sociální péče Lidmaň
příspěvková organizace chráněné bydlení

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/areál)

Lípová 592, Černovice,
394 94 Černovice u
Tábora
Palackého 705, 675 71
Náměšť nad Oslavou
Husova 947, 675 71
Náměšť nad Oslavou

Komenského 5264/36a,
Jihlava, 586 01 Jihlava 1
Svatavská 288,
Černovice, 394 94
Černovice u Tábora
Nádražní 909, Havlíčkův
Úsvit - zařízení SPMP Havlíčkův Brod, 580 01 Havlíčkův
Brod
Brod 1

počet 3 a vícelůžkových pokojů

Identifikátor

počet 2 lůžkových pokojů

Poskytovatel

počet 1 lůžkových pokojů

Rozložení kapacit pokojů

3,00

1,00

1,00

0,00

2,00

0,90

0,45

0,06

4,00

1,81

0,90

0,13

4,00

1,00

1,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

1,00

0,00

17,00

6,71
6,71

4,35
8,71

0,19
1,58

Kapacita služby
k 31. 12.

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011

Graf 38 Rozložení pokojů podle kapacit u jednotlivých služeb – chráněné bydlení

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011
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Při interpretaci tabulky je třeba brát úvahu přepočet procentuálním koeficientem, v jehož důsledku jsou některé údaje zkreslující.

Procentuální koeficienty použity pro výpočet je možné nalézt v příloze 2. analýzy, konkrétně listu „budovy“.
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Graf 39 Počty jednotlivých pokojů – chráněné bydlení

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011

Graf 40 Kapacita uživatelů v rámci jednotlivých pokojů – chráněné bydlení

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011
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5.3.2.5

Majetek a vybavení služeb

V návaznosti na možnost transformace jednotlivých služeb je důležité zhodnotit vztah poskytovatele
k budovám (prostorům), v kterých je poskytována sociální služba. Forma vztahu k prostorům (budovám),
ve kterých je sociální služba poskytována, se váže poměrně úzce k právní formě poskytovatele, a to
především, jestliže se jedná o příspěvkovou nebo neziskovou organizaci.
Tři registrované služby poskytují příspěvkové organizace kraje, prostory jednoho zařízení jsou svěřené
k hospodaření zřizovatelem, ostatní jsou poskytovány v nájemních prostorech. Nájemní vztah
k prostorům, ve kterých jsou poskytovány služby Domova bez zámku, příspěvkové organizace, je
dočasný. Aktuálně je v realizaci projekt Transformace ÚSP Jinošov I. a jsou podány navazující projekty
č. II. a III., díky kterým budou pořízeny objekty pro realizaci služeb odpovídající Kritériím transformace,
humanizace a deinstitucionalizace vybraných služeb sociální péče.
U hodnocených neziskových organizací sídlí jedno občanské sdružení ve vlastní budově, druhý
poskytovatel využívá nájemní prostory.
V následující tabulce je možné sledovat stáří budovy a technický stav. Žádná ze služeb nesídlí
v památkově chráněném objektu, dvě služby sídlí v nových nebo rekonstruovaných objektech, ostatní
budovy jsou v zachovalém stavu.

Tabulka 55 Vztah k budově (prostorům), v kterých je sociální služba poskytována, stáří
budov/areálu a jejich technický stav, památková ochrana – chráněné bydlení

Diagnostický ústav sociální
péče Černovice,
příspěvková organizace
Domov bez zámku,
příspěvková organizace
Domov bez zámku,
příspěvková organizace
Občanské sdružení pro
podporu a péči o duševně
nemocné VOR JIHLAVA

3127456
4735591
4735591
2328357

Ústav sociální péče Lidmaň,
příspěvková organizace

3989366

Úsvit - zařízení SPMP
Havlíčkův Brod

4640855

Diagnostický ústav sociální
péče Černovice
příspěvková organizace
Domov bez zámku,
příspěvková organizace
Domov bez zámku,
příspěvková organizace
Občanské sdružení pro
podporu a péči o duševně
nemocné VOR JIHLAVA
Ústav sociální péče Lidmaň
příspěvková organizace chráněné bydlení
Úsvit - zařízení SPMP
Havlíčkův Brod

Lípová 592, Černovice,
394 94 Černovice u
Tábora
Palackého 705, 675 71
Náměšť nad Oslavou
Husova 947, 675 71
Náměšť nad Oslavou
Komenského
5264/36a, Jihlava, 586
01 Jihlava 1
Svatavská 288,
Černovice, 394 94
Černovice u Tábora
Nádražní 909,
Havlíčkův Brod, 580 01
Havlíčkův Brod 1

vlastnická

nájemní

ano
ano
ano

kraj

nájemní

Památková ochrana
budovy- ano/ne

kraj

Komentář ke stavu
budov

kraj

nájemní

havarijní stav

nájemní

ano

zachovalá

kraj

vyžaduje rozsáhlé
rekonstrukce

zapůjčené
zřizovatelem

nová/nově
zrekonstruovaná

Příspěvkové organizace zřizovatelem je kraj/obec

Technický stav budov/areálu

Komentář ke stáří
budov

vlastnictví

31 a více let

Název zařízení

21-30 let

Identifikátor

0 - 10 let

Poskytovatel

11-20 let

Stáří budov/areálu
Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/areál)

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ne

ano

ano

ne

ano

ano

ne

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (export 21. 2. 2012), vykazování dat o poskytovaných sociálních službách, Katastr
nemovitostí, sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace – dotazníkové šetření u
poskytovatelů, rozhovory se zástupci poskytovatele; stav k 1. 3. 2012
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Vybavenost jednotlivých služeb je možné sledovat níže. Sledované materiální vybavení bylo zjištěno
pouze u jednoho poskytovatele.

Tabulka 56 Vybavenost a materiální zázemí jednotlivých služeb – chráněné bydlení

4735591
4735591

Občanské sdružení pro
podporu a péči o duševně
nemocné VOR JIHLAVA

2328357

Ústav sociální péče
Lidmaň, příspěvková
organizace

3989366

Úsvit - zařízení SPMP
Havlíčkův Brod

4640855

Ústav sociální péče
Svatavská 288, Černovice,
Lidmaň
394 94 Černovice u
příspěvková organizace Tábora
chráněné bydlení
Nádražní 909, Havlíčkův
Úsvit - zařízení SPMP
Brod, 580 01 Havlíčkův
Havlíčkův Brod
Brod 1

ano

centrální
stravovací provoz

Centrální jídelna

centrální
prádelna

místnost pro
bezpečný pobyt

Komenského 5264/36a,
Jihlava, 586 01 Jihlava 1

pobočka banky

Občanské sdružení pro
podporu a péči o duševně
nemocné VOR JIHLAVA

pošta

Lípová 592, Černovice,
394 94 Černovice u
Tábora
Palackého 705, 675 71
Náměšť nad Oslavou
Husova 947, 675 71
Náměšť nad Oslavou

obchod

Diagnostický ústav
sociální péče Černovice
příspěvková organizace
Domov bez zámku,
příspěvková organizace
Domov bez zámku,
příspěvková organizace

centrální recepce

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/areál)

velká
zahrada/park

3127456

Název zařízení

Materiální zázemí

rehabilitační
vybavení

Diagnostický ústav
sociální péče Černovice,
příspěvková organizace
Domov bez zámku,
příspěvková organizace
Domov bez zámku,
příspěvková organizace

Identifikátor

bazén

Poskytovatel

tělocvična

Vybavenost služby

ano

ano

Zdroj: sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace – dotazníkové šetření
u poskytovatelů, rozhovory se zástupci poskytovatele; stav k 1. 3. 2012
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5.3.2.6

Provozní výdaje a příjmy

Dalším důležitým údajem jsou finanční prostředky, které do jednotlivých služeb od roku 2007 do roku
2011 plynuly. Struktura příjmů od roku 2007 do roku 2011 ukazuje, že nejvyšší podíl tvoří úhrady od
uživatelů (41 %) a dotace od státu (40 %).
Příspěvek zřizovatele činí 9 %.

Tabulka 57 Výdaje a příjmy od roku 2007 do 2011 a jejich struktura – chráněné bydlení

Úsvit - zařízení SPMP
Havlíčkův Brod
Celkem

neinvestiční výdaje

investiční výdaje

2328357

celkové výdaje 2007 až 2011

Ústav sociální péče
Lidmaň, příspěvková
organizace

4735591

přijaté dary (od právnických a fyzických osob)

Domov bez zámku,
příspěvková organizace
Občanské sdružení pro
podporu a péči o
duševně nemocné VOR
JIHLAVA

ostatní příjmy

4735591

příjmy od zdravotních pojišťoven - na místo
poskytování

Domov bez zámku,
příspěvková organizace

příjmy z vlastní činnosti

3127456

Diagnostický ústav
sociální péče
Černovice
příspěvková
organizace
Domov bez zámku,
příspěvková
organizace
Domov bez zámku,
příspěvková
organizace
Občanské sdružení
pro podporu a péči o
duševně nemocné
VOR JIHLAVA
Ústav sociální péče
Lidmaň
příspěvková
organizace chráněné bydlení

Adresa místa poskytování
(budova/objekt/areál)

dotace od zřizovatele

Diagnostický ústav
sociální péče Černovice,
příspěvková organizace

Název zařízení

dotace od státu (přímé dotace z MPSV a dotace
poskytnuté KÚ na základě rozhodnutí MPSV)

Identifikátor

příjmy od klientů z úhrad za pobyt

Poskytovatel

Výdaje 2007 - 2011 a jejich struktura

celkové příjmy 2007 až 2011

Příjmy 2007 - 2011 a jejich struktura

2 970 973

1 377 234

844 600

284 396

407 936

0

56 807

5 909

3 049 077

2 973 640

75 437

891 695

315 465

423 226

148 339

0

0

4 665

5 249

856 880

856 880

0

1 783 389

630 930

846 452

296 678

0

0

9 330

10 498

1 713 761

1 713 761

0

1 366 983

137 633

945 200

0

0

0

284 149

0

1 366 983

1 366 983

0

726 190

701 190

25 000

0

0

0

0

0

726 190

726 190

0

Lípová 592, Černovice, 394
94 Černovice u Tábora
Palackého 705, 675 71
Náměšť nad Oslavou
Husova 947, 675 71
Náměšť nad Oslavou

Komenského 5264/36a,
Jihlava, 586 01 Jihlava 1

Svatavská 288, Černovice,
3989366
394 94 Černovice u Tábora
Nádražní 909, Havlíčkův
Úsvit - zařízení SPMP Brod, 580 01 Havlíčkův
4640855 Havlíčkův Brod
Brod 1

325 633

116 433

161 600

0

0

0

47 600

26 950

352 583

352 583

0

8 064 863

3 278 885

3 246 077

729 412

407 936

0

402 551

48 606

8 065 474

7 990 037

75 437

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace; Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz
o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 – stav za celý rok
k 31. 12. daného roku

Graf 41 Struktura příjmů od roku 2007 do 2011 – chráněné bydlení

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace; Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz
o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 – stav za celý rok
k 31. 12. daného roku
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Níže jsou uvedeny náklady na provoz služby v roce 2011 celkově včetně přepočtu nákladů na lůžko za
31.
celý rok a měsíc
Vývoj výdajů po jednotlivých letech je zpracován v příloze č. 1. analýzy.

3127456

Domov bez zámku, příspěvková
organizace
Domov bez zámku, příspěvková
organizace
Občanské sdružení pro podporu a
péči o duševně nemocné VOR
JIHLAVA

4735591
4735591
2328357

Ústav sociální péče Lidmaň,
příspěvková organizace

3989366

Úsvit - zařízení SPMP Havlíčkův
Brod

4640855

Diagnostický ústav sociální péče
Černovice
příspěvková organizace
Domov bez zámku, příspěvková
organizace
Domov bez zámku, příspěvková
organizace
Občanské sdružení pro podporu a
péči o duševně nemocné VOR
JIHLAVA
Ústav sociální péče Lidmaň
příspěvková organizace - chráněné
bydlení
Úsvit - zařízení SPMP Havlíčkův
Brod

Adresa místa poskytování
(budova/objekt/areál)

Náklady za lůžko
za měsíc

Diagnostický ústav sociální péče
Černovice, příspěvková organizace

Název zařízení

Náklady na lůžko
za rok

Identifikátor

Celkové výdaje

Poskytovatel

Kapacita k
31. 12.

Tabulka 58 Průměrné provozní náklady na lůžko za rok/za měsíc v roce 2011 v Kč u jednotlivých
poskytovatelů

Lípová 592, Černovice, 394 94
Černovice u Tábora

5

878660

175 732

14 644

2

555462

277 731

23 144

4

1110923

277 731

23 144

Komenského 5264/36a, Jihlava,
586 01 Jihlava 1

3

494529

164 843

13 737

Svatavská 288, Černovice, 394 94
Černovice u Tábora

2

379833

189 917

15 826

Nádražní 909, Havlíčkův Brod, 580
01 Havlíčkův Brod 1

2

151712

75 856

6 321

Palackého 705, 675 71 Náměšť nad
Oslavou
Husova 947, 675 71 Náměšť nad
Oslavou

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2011

Graf 42 Průměrné provozní náklady za měsíc v roce 2010 v Kč u jednotlivých poskytovatelů

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2011
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Kapacita je uvedena k 31. 12. 2011 a mohla se v průběhu roku měnit, což může představovat určitá omezení při interpretaci.
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5.3.2.7

Investice do služeb

Jediná investice, která dle údajů proběhla, byla ve výši 75 437 Kč, ale při sběru dat nebyl zjištěn její
původ.

chráněné bydlení

Diagnostický ústav sociální
péče Černovice, příspěvková
organizace
Domov bez zámku,
příspěvková organizace
Domov bez zámku,
příspěvková organizace
Občanské sdružení pro
podporu a péči o duševně
nemocné VOR JIHLAVA
Ústav sociální péče Lidmaň,
příspěvková organizace

3989366

chráněné bydlení

Úsvit - zařízení SPMP
Havlíčkův Brod

4640855

chráněné bydlení
chráněné bydlení
chráněné bydlení

chráněné bydlení
Celkem

3127456
4735591
4735591
2328357

Diagnostický ústav sociální
péče Černovice
příspěvková organizace
Domov bez zámku,
příspěvková organizace
Domov bez zámku,
příspěvková organizace
Občanské sdružení pro
podporu a péči o duševně
nemocné VOR JIHLAVA
Ústav sociální péče Lidmaň
příspěvková organizace chráněné bydlení
Úsvit - zařízení SPMP
Havlíčkův Brod

Lípová 592, Černovice, 394
94 Černovice u Tábora
Palackého 705, 675 71
Náměšť nad Oslavou
Husova 947, 675 71
Náměšť nad Oslavou

Komentář k
investicím

Zdroj investic
od 2007

Zdroj 3

částka

Komentář k
investicím

Adresa místa poskytování
(budova/objekt/areál)

částka

Název zařízení

Komentář k
investicím

Identifikátor

Zdroj investic
od 2007

Poskytovatel

částka

Druh služby

Zdroj investic
od 2007

Investice od 2007
Zdroj 2

Zdroj 1

Investiční výdaje

Tabulka 59 Investice – zdroje – chráněné bydlení

75 437
0
0

Komenského 5264/36a,
Jihlava, 586 01 Jihlava 1

0

Svatavská 288, Černovice,
394 94 Černovice u Tábora
Nádražní 909, Havlíčkův
Brod, 580 01 Havlíčkův
Brod 1

0

0
0

0

0

75 437

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace; Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz
o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 – stav za celý rok
k 31. 12. daného roku sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace – dotazníkové
šetření u poskytovatelů, rozhovory se zástupci poskytovatelů

5.3.2.8

Závazek udržitelnosti investic

Udržitelnost byla zjištěna pouze u jednoho z poskytovatelů, a to u Občanského sdružení pro podporu
a péči o duševně nemocné VOR JIHLAVA, kde je udržitelnost stanovena do roku 2014; investice
zakládající danou udržitelnost byla ve výši 1 917 618 Kč.

Tabulka 60 Udržitelnost - chráněné bydlení
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5.3.2.9

Právní forma a zřizovatel

Tři poskytovatelé jsou příspěvkovou organizací kraje a dva poskytovatelé jsou občanským sdružením.

Tabulka 61 Právní forma poskytovatele – chráněné bydlení
Poskytovatel
Diagnostický ústav sociální péče Černovice,
příspěvková organizace
Domov bez zámku, příspěvková organizace
Občanské sdružení pro podporu a péči o
duševně nemocné VOR JIHLAVA
Ústav sociální péče Lidmaň, příspěvková
organizace
Úsvit - zařízení SPMP Havlíčkův Brod

IČ

Právní forma

Příspěvkové organizace zřizovatelem je
kraj/obec

70659001

Příspěvková organizace

kraj

71184601

Příspěvková organizace
Sdružení (svaz, spolek,
společnost, klub aj.)

kraj

511668

Příspěvková organizace

kraj

60128640

Sdružení (svaz, spolek,
společnost, klub aj.)

65761979

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace; registr poskytovatelů sociálních
služeb; stav k 1. 3. 2012

5.3.3 Shrnutí
V Kraji Vysočina bylo k 1. 3. 2012 poskytováno celkem 9 služeb chráněné bydlení s kapacitou
66 lůžek. Jako neústavní byly zhodnoceny 4 služby s kapacitou 23 lůžek, ústavních je 5 služeb
s kapacitou 43 lůžek.
Bližší informace byly zjišťovány u ústavně zhodnocených 5 služeb chráněného bydlení s kapacitou 43
lůžek. Z těchto 43 lůžek bylo 25 zhodnoceno jako neústavní a 18 jako ústavní. V ústavních místech
poskytování žije:


17 uživatelů,



z toho nebylo žádné dítě.

Pracovalo zde 15 pracovníků v přímé péči v rámci 2,6 úvazku a ostatních pracovníků 40 v rámci
1,12 úvazku.
Náklady na provoz těchto zařízení byly od roku 2007 do roku 2011 (včetně) celkem 7 990 037 Kč,
tj. průměrně 1 598 007 Kč za rok. Náklady na jedno lůžko se pohybovaly v roce 2011 v rozmezí od
75 856 do 277 731 Kč. Průměrný roční náklad na jedno lůžko v roce 2011 činil 193 635 Kč, tj. 16 136 Kč
měsíčně.
Do těchto zařízení bylo od roku 2007 investováno celkem 75 437 Kč.
Závazek udržitelnosti sociálních služeb plynoucí z provedených investic byl zjištěn u jednoho
poskytovatele.
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5.4 Týdenní stacionář
5.4.1 Celkové zhodnocení služeb
V Kraji Vysočina byly k 1. 3. 2012 registrovány 2 služby týdenní stacionář s celkovou kapacitou 40 lůžek.
Z toho:


neústavních je 0 služeb;



ústavní jsou 2 služby.

Obě služby jsou poskytovány v jednom místě.

Tabulka 62 Rozdělení služeb dle zhodnocení na ústavní a neústavní

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace v kraji v roce 2012 a registr
poskytovatelů sociálních služeb; stav k 1. 3. 2012;

Oba týdenní stacionáře jsou poskytovány v rámci jednoho místa poskytování, z tohoto důvodu u tohoto
druhu služby místo poskytování nebude předmětem zájmu.
Obě zařízení poskytují službu osobám s mentálním a kombinovaným postižením.
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5.4.2 Informace o ústavních službách a místech poskytování
5.4.2.1

Lokalita poskytování sociální služby

Jeden týdenní stacionář je v obci od 1500 do 4999 obyvatel, druhý se nachází v obci/městě nad 20 000
obyvatel.

Tabulka 63 Lokalita poskytování – týdenní stacionář

Diagnostický ústav sociální
péče Černovice,
příspěvková organizace
Domov bez zámku,
příspěvková organizace
Domov bez zámku,
příspěvková organizace
Občanské sdružení pro
podporu a péči o duševně
nemocné VOR JIHLAVA

3127456
4735591
4735591
2328357

Ústav sociální péče Lidmaň,
příspěvková organizace

3989366

Úsvit - zařízení SPMP
Havlíčkův Brod

4640855

Diagnostický ústav sociální
péče Černovice
příspěvková organizace
Domov bez zámku,
příspěvková organizace
Domov bez zámku,
příspěvková organizace
Občanské sdružení pro
podporu a péči o duševně
nemocné VOR JIHLAVA
Ústav sociální péče Lidmaň
příspěvková organizace chráněné bydlení
Úsvit - zařízení SPMP
Havlíčkův Brod

Lípová 592, Černovice,
394 94 Černovice u
Tábora
Palackého 705, 675 71
Náměšť nad Oslavou
Husova 947, 675 71
Náměšť nad Oslavou
Komenského 5264/36a,
Jihlava, 586 01 Jihlava 1
Svatavská 288, Černovice,
394 94 Černovice u
Tábora
Nádražní 909, Havlíčkův
Brod, 580 01 Havlíčkův
Brod 1

V obci/městě nad 20000

V obci od 5000 do 19999
obyvatel

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/areál)

V obci od 1500 do 4999
obyvatel

Název zařízení

V obci od 500 do 1499
obyvatel

Identifikátor

V obci do 499 obyvatel

Poskytovatel

Mimo obec – dostupné
pouze individuální
dopravou

Lokalita

ano
ano
ano
ano

ano

ano

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace v kraji; stav k 1.3.2012

5.4.2.2

Uživatelé služeb

Celkem využívalo službu týdenního stacionáře 36 osob (ke konci roku 2010/2011).
Službu týdenního stacionáře využívalo 13 dětí do 18 let.
Z tabulky je možné sledovat počty neuspokojených žádostí o poskytování sociální služby chráněné
bydlení. Celkově nejsou evidovány žádné žádosti v roce 2010.
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Tabulka 64 Počty uživatelů k 31. 12. 2010 (případně ke 2011) včetně věkové struktury a počet
neuspokojených žádostí – týdenní stacionář

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31.12. daného roku

Graf 43 Rozložení věkové struktury uživatelů u jednotlivých poskytovatelů – týdenní stacionář

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31.12. daného roku
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Graf 44 Procentuální rozložení věkové struktury uživatelů 2010/2011 – týdenní stacionář

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31.12. daného roku

K datu 31. 12. 2009 nebo 2010 bylo ve vybraných službách celkem 37 uživatelů. Ze služeb odešlo 5
osob a čtyři byli přijati. V meziročním srovnání klesl počet uživatelů o 1.

Tabulka 65 Počet uživatelů – příchody, odchody a zemřelí v roce 2010 (případně 2011) – týdenní
stacionář

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31.12. daného roku

V další tabulce je uvedeno rozložení uživatelů podle zákonem dané míry závislosti na pomoci jiné fyzické
osoby (v návaznosti na hodnocení stupně závislosti – příspěvku na péči). V souhrnu bylo nejvíce
uživatelů s přiznaným příspěvkem na péči ve IV. stupni (14) a ve III. stupni (12).
Průměrný věk uživatelů těchto služeb je 23,4 let.
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I. stupeň PNP

II. stupeň PNP

III. stupeň PNP

IV. stupeň PNP

bez PNP

Průměrný věk
uživatelů (klientů)

1506477

Denní a týdenní
stacionář Jihlava
Diagnostický
ústav sociální
péče Černovice
příspěvková
organizace

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/areál)

Počet uživatelů, jejichž
zdravotní stav vyžaduje
nákladnější stravování

2717289

Název zařízení

Počet uživatelů
mobilních za pomoci
druhé osoby nebo
techn. pomůcek

Denní a týdenní
stacionář Jihlava
Diagnostický ústav
sociální péče
Černovice,
příspěvková
organizace
Celkem

Identifikátor

Počet uživatelů trvale
upoutaných na lůžko

Poskytovatel

Počet uživatelů
(klientů) k
31. 12.

Tabulka 66 Rozložení stupňů závislosti a podpory, průměrný věk – týdenní stacionář

Královský vršek 1106/9,
Jihlava, 586 01 Jihlava 1

27,00

0,00

7,00

0,00

0,00

3,00

10,00

14,00

0,00

23,3

9,00

0,00

2,00

0,00

3,00

4,00

2,00

0,00

0,00

23,5

36,00

0,00

9,00

0,00

3,00

7,00

12,00

14,00

0,00

23,40

Příspěvek na péči

Dobešovská 1,
Černovice

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31.12. daného roku

Graf 45 Procentuální rozložení počtu uživatelů podle přiznaného stupně závislosti – PNP
případně bez PNP – týdenní stacionář

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31.12. daného roku
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5.4.2.3

Pracovníci služeb

V následujícím přehledu je možné sledovat personální zabezpečení jednotlivých služeb. Personální
zabezpečení bylo převzato ze žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na rok 2010. Pokud poskytovatel
žádost o dotaci v tomto roce nepodal (nebo ani podat na danou službu nemohl z důvodu pozdějšího
počátku poskytování služby) byla využita data z let následujících. Z tohoto důvodu vždy nemusejí
zaměstnanci představovat plně reálný stav počtu zaměstnanců ve službě.
Pracovníků v přímé péči bylo celkem 110 pracovníků (25,76 úvazku) a ostatních pracovníků 53 (7,3
úvazku32). Celkový poměr úvazků pracovníků v přímé péči k ostatním pracovníkům je 78 % v přímé péči
k 22 % ostatním pracovníkům.
Nejvyšší počet pracovníků je počet pedagogických pracovníků (na 13,15 úvazku) a zdravotnických
pracovníků (7,85 úvazku).

Tabulka 67 Personální zabezpečení služeb – týdenní stacionář

Zdroj: Data z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – rok 2010,2011, 2012

32

Vysoký rozdíl mezi počtem pracovníků a úvazků může být způsoben jednak rozdělením výkonu činnosti pracovníků mezi

jednotlivými službami poskytovanými poskytovatelem nebo v návaznosti na kumulaci pozic u jednoho zaměstnance (jeden z
pracovníků v rámci části úvazku může pracovat na funkci údržbáře, správce a pracovníka v kuchyňském provozu). Rozdíly mohou
být také způsobené umělým dělením pracovních úvazků pracovníků pro účely žádosti o dotace ze státního rozpočtu.
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Graf 46 Personální zabezpečení služeb v rámci přímé péče a ostatního personálu u jednotlivých
služeb – týdenní stacionář

Zdroj: Data z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – rok 2010,2011, 2012

Graf 47 Procentuální rozložení počtu pracovníků v přímé péči a ostatních v souhrnu – týdenní
stacionář

Zdroj: Data z žádosti o dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb – rok 2010,2011, 2012
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5.4.2.4

Podmínky pro bydlení uživatelů služeb

V následující tabulce je uvedeno rozložení kapacit jednotlivých služeb týdenní stacionář v rámci počtu
lůžek na pokoji. Jednolůžkové pokoje jsou celkem 4 (kapacitně pro 4 osoby), dvoulůžkových 20
(kapacitně pro 40 osob) a žádné trojlůžkové a vícelůžkové pokoje.

Tabulka 68 Rozložení pokojů – týdenní stacionář

Denní a týdenní
stacionář Jihlava
2717289
Diagnostický ústav
sociální péče
Černovice,
příspěvková
organizace
1506477
Celkem
Přepočet vzhledem ke kapacitě

Název zařízení

Denní a týdenní
stacionář Jihlava
Diagnostický ústav
sociální péče
Černovice
příspěvková
organizace

počet 3 a vícelůžkových pokojů

Identifikátor

počet 2 lůžkových pokojů

Poskytovatel

počet 1 lůžkových pokojů

Rozložení kapacit pokojů

28,00

0,00

14,00

0,00

16,00

4,00

6,00

0,00

44,00

4,00
4,00

20,00
40,00

0,00
0,00

Adresa místa
poskytování
Kapacita služby
(budova/objekt/
k 31. 12.
areál)

Královský vršek
1106/9, Jihlava,
586 01 Jihlava 1

Dobešovská 1,
Černovice

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31.12. daného roku

Graf 48 Rozložení pokojů podle kapacit u jednotlivých služeb – chráněné bydlení

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31.12. daného roku
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Graf 49 Počty jednotlivých pokojů – chráněné bydlení

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31.12. daného roku

Graf 50 Kapacita uživatelů v rámci jednotlivých pokojů – chráněné bydlení

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb a to za rok 2010,
pokud nebylo možné údaje zjistit za rok 2010, byla použita data za rok 2011; stav k 31.12. daného roku

5.4.2.5

Majetek a vybavení služeb

V návaznosti na možnost transformace jednotlivých služeb je důležité zhodnotit vztah poskytovatele
k budovám (prostorům), v kterých je poskytována sociální služba. Forma vztahu k prostorům (budovám),
ve kterých je sociální služba poskytována, se váže poměrně úzce k právní formě poskytovatele, a to
především, jestliže se jedná o příspěvkovou nebo neziskovou organizaci. Obě registrované služby
poskytují příspěvkové organizace, prostory obou zařízení jsou svěřené k hospodaření zřizovatelem.
V níže uvedené tabulce je také možné sledovat stáří budovy a technický stav služeb týdenní stacionář.
Diagnostický ústav sociální péče Černovice, příspěvková organizace, sídlí v památkově chráněném
zámku, objekt vyžaduje rozsáhlé rekonstrukce. Objekt druhého poskytovatele je zachovalý.
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Tabulka 69 Vztah k budově (prostorům), v kterých je sociální služba poskytována, stáří
budov/areálu a jejich technický stav, památková ochrana – týdenní stacionář
Stáří budov/areálu

ano

zámecká
budova

Památková ochrana
budovy- ano/ne

ano

Komentář ke stavu
budov

kraj

havarijní stav

zapůjčené
zřizovatele
m

vyžaduje rozsáhlé
rekonstrukce

ano

zachovalá

obec

nová/nově
zrekonstruovaná

1506477

zapůjčené
zřizovatele
m

Komentář ke stáří
budov

Diagnostický ústav
sociální péče
Černovice,
příspěvková
organizace

Denní a
týdenní
Královský vršek 1106/9,
stacionář Jihlava, 586 01 Jihlava 1
Jihlava
Diagnostický
ústav
sociální péče
Dobešovská 1,
Černovice
Černovice
příspěvková
organizace

vlastnictví

31 a více let

2717289

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/areál)

21-30 let

Denní a týdenní
stacionář Jihlava

Název
zařízení

11-20 let

Identifikátor

0 - 10 let

Poskytovatel

Technický stav budov/areálu

Příspěvkové
organizace zřizovatelem je
kraj/obec

ne

ano

střechy

ano

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (export 21. 2. 2012), vykazování dat o poskytovaných sociálních službách, Katastr
nemovitostí, sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace – dotazníkové šetření u
poskytovatelů, rozhovory se zástupci poskytovatelů; stav k 1. 3. 2012

Vybavenost jednotlivých služeb je uvedena v následující tabulce. Obě služby denní stacionář mají
tělocvičnu, centrální prádelnu, jídelnu, stravovací provoz, rehabilitační vybavení a velkou zahradu/park.
V případě poskytovatele Diagnostický ústav sociální péče poměrně vysoká vybavenost souvisí s blízkým
sousedstvím služby domova pro osoby se zdravotním postižením téhož poskytovatele.

Tabulka 70 Vybavenost a materiální zázemí jednotlivých služeb – týdenní stacionář

1506477

Denní a týdenní
stacionář Jihlava
Diagnostický ústav
sociální péče
Černovice
příspěvková
organizace

Královský vršek 1106/9,
Jihlava, 586 01 Jihlava 1

ano

ano

centrální
stravovací provoz

Centrální jídelna

centrální
prádelna

místnost pro
bezpečný pobyt

pobočka banky

pošta

obchod

centrální recepce

Adresa místa poskytování
(budova/objekt/areál)

ano

ano

ano

ano

ano

velká
zahrada/park

Diagnostický ústav
sociální péče Černovice,
příspěvková organizace

2717289

Název zařízení

Materiální zázemí

rehabilitační
vybavení

Denní a týdenní
stacionář Jihlava

Identifikátor

bazén

Poskytovatel

tělocvična

Vybavenost služby

ano

ano

ano

ano

Dobešovská 1, Černovice

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb (export 21. 2. 2012), vykazování dat o poskytovaných sociálních službách, Katastr
nemovitostí, sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace – dotazníkové šetření u
poskytovatelů, rozhovory se zástupci poskytovatelů; stav k 1. 3. 2012
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5.4.2.6

Provozní výdaje a příjmy

Dalším důležitým údajem jsou finanční prostředky, které do jednotlivých služeb od roku 2007 do roku
2011 plynuly. V letech 2007 – 2011 tvořily nejvyšší podíl dotace od zřizovatele (49 %), dalšími jsou
úhrady od uživatelů (21 %) následované dotací státu (19 %).

Tabulka 71 Výdaje a příjmy od roku 2007 do 2011 a jejich struktura – týdenní stacionář
Příjmy 2007 - 2011 a jejich struktura

Název zařízení

Adresa místa
poskytování
(budova/objekt/areál)

příjmy od klientů z úhrad za pobyt

dotace od státu (přímé dotace z MPSV a dotace
poskytnuté KÚ na základě rozhodnutí MPSV)

dotace od zřizovatele

příjmy z vlastní činnosti

příjmy od zdravotních pojišťoven - na místo
poskytování

ostatní příjmy

přijaté dary (od právnických a fyzických osob)

celkové výdaje 2007 až 2011

neinvestiční výdaje

investiční výdaje

Denní a týdenní
stacionář
Jihlava
Diagnostický
ústav sociální
péče Černovice,
příspěvková
organizace
Celkem

Identifikátor

celkové příjmy 2007 až 2011

Poskytovatel

Výdaje 2007 - 2011 a jejich struktura

2717289

Denní a týdenní
stacionář Jihlava

Královský vršek 1106/9,
Jihlava, 586 01 Jihlava 1

63 739 408

13 064 471

10 940 000

34 815 890

999 670

601 462

2 697 243

783 408

64 271 274

61 874 868

2 396 406

Diagnostický ústav
sociální péče
Černovice
Dobešovská 1, Černovice
příspěvková
organizace

16 179 677

4 105 154

3 978 900

4 171 284

2 603 672

1 069 849

250 818

19 001

16 794 933

16 441 907

353 026

79 919 085

17 169 625

14 918 900

38 987 174

3 603 342

1 671 311

2 948 061

802 409

81 066 207

78 316 775

2 749 432

1506477

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace; Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz
o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 – stav za celý rok
k 31. 12. daného roku

Graf 51 Struktura příjmů od roku 2007 do 2011 – týdenní stacionář

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace; Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz
o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 – stav za celý rok
k 31. 12. daného roku

Vývoj výdajů po jednotlivých letech je zpracován v příloze č. 1 analýzy.
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Níže jsou uvedeny náklady na provoz služby v roce 2011 celkově včetně přepočtu nákladů na lůžko za
33.
celý rok a měsíc Nejvyšší náklady jsou u zařízení Denní a týdenní stacionář Jihlava.

2717289

Diagnostický ústav sociální
péče Černovice, příspěvková
organizace

1506477

Denní a týdenní
stacionář Jihlava
Diagnostický ústav
sociální péče
Černovice
příspěvková
organizace

Adresa místa poskytování
(budova/objekt/areál)

Náklady za lůžko
za měsíc

Denní a týdenní stacionář
Jihlava

Název zařízení

Náklady na lůžko
za rok

Identifikátor

Celkové výdaje

Poskytovatel

Kapacita
k 31. 12.

Tabulka 72 Průměrné provozní náklady na lůžko za rok/za měsíc v roce 2011 v Kč u jednotlivých
poskytovatelů

Královský vršek 1106/9,
Jihlava, 586 01 Jihlava 1

28

12346911

440 961

36 747

Dobešovská 1, Černovice

12

2958940

246 578

20 548

Zdroj: Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2011

Graf 52 Průměrné provozní náklady za měsíc v roce 2011 v Kč u jednotlivých poskytovatelů
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Kapacita je uvedena k 31. 12. 2011 a mohla se v průběhu roku měnit, což může představovat určitá omezení při interpretaci.
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5.4.2.7

Investice do služeb

V následujícím přehledu je možné sledovat jednotlivé investice do ústavních zařízení. Jedná se o
investice, které proběhly od roku 2007 do roku 2011. V posledním sloupci jsou uvedeny částky investic
od roku 2007 do roku 2011.
V uvedených letech do týdenních stacionářů plynuly investice v celkové výši 2 749 432 Kč.

Tabulka 73 Investice – zdroje – týdenní stacionář

2717289
týdenní stacionáře

Denní a týdenní stacionář Jihlava

1506477

týdenní stacionáře
Celkem

Diagnostický ústav sociální péče
Černovice, příspěvková organizace

Denní a týdenní
stacionář Jihlava

Diagnostický ústav
sociální péče
Černovice
příspěvková
organizace

Investiční
fond/dotac
e
města/obce

Královský vršek 1106/9,
Jihlava, 586 01 Jihlava 1

jiné

fond
reprodukce
majetku
organizace

jiné

vlastní
investiční
fond

Investiční výdaje

Komentář k
investicím

částka

Zdroj investic od
2007

Zdroj 3

Komentář k
investicím

částka

Název zařízení

Komentář k
investicím

Identifikátor

Zdroj investic od
2007

Poskytovatel

částka

Druh služby

Adresa místa poskytování
(budova/objekt/areál)

Zdroj investic od
2007

Investice od 2007
Zdroj 2

Zdroj 1

2 396 406

353 026

Dobešovská 1, Černovice
0

0

0

2 749 432

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace; Soc (MPSV) V 1-01 Roční výkaz
o sociálních službách poskytovaných v zařízeních sociálních služeb za rok 2007, 2008, 2009, 2010 a 2011 – stav za celý rok
k 31. 12. daného roku sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace – dotazníkové
šetření u poskytovatelů, rozhovory se zástupci poskytovatelů;

5.4.2.8

Závazek udržitelnosti služeb

U žádné z vybraných služeb týdenní stacionář nebyl závazek udržitelnosti zjištěn.

5.4.2.9

Právní forma

Tabulka 74 Právní forma poskytovatele – týdenní stacionář

Zdroj: Sběr dat prostřednictvím regionálních pracovníků Národního centra podpory transformace v kraji v roce 2012 a registr
poskytovatelů sociálních služeb; stav k 1.3.2012
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5.4.3 Shrnutí
V Kraji Vysočina byly k 1. 3. 2012 poskytovány celkem 2 služby týdenního stacionáře s celkovou
kapacitou 40 lůžek. Obě služby týdenního stacionáře byly zhodnoceny jako ústavní. V těchto
službách žije:


36 uživatelů,



z nichž bylo 13 dětí,

Pracovalo zde 110 pracovníků v přímé péči na 25,76 úvazku a pracovníků ostatních 53 na 7,3 úvazku.
Náklady na provoz těchto zařízení byly od roku 2007 do roku 2011 (včetně) celkem 78 316 775 Kč,
tj. průměrně 15 663 355 Kč za rok. Náklady na jedno lůžko se pohybovaly ročně v rozmezí od 246 578
do 440 961 Kč. Průměrný roční náklad na jedno lůžko v roce 2011 činil 343 770 Kč, tj. 28 647 Kč
měsíčně.
Do těchto zařízení bylo od roku 2007 investováno celkem 2 749 432 Kč.
Závazek udržitelnosti sociálních služeb plynoucí z provedených investic nebyl zjištěn v žádné z těchto
služeb.
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6

Finanční prostředky a kvalita služeb

6.1 Finanční prostředky kraje – přerozdělované krajem
Kraj Vysočina přispívá na financování sociálních služeb poskytovaných na území kraje ze svého
rozpočtu, neinvestiční výdaje jsou čerpány z kapitoly sociální věci. Financování vlastních příspěvkových
organizací je zajištěno příspěvkem na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje, podpora
nezřizovaným službám plyne z dotace obcím a ostatním poskytovatelům sociálních služeb.
Investiční prostředky zřizovaným organizacím jsou čerpány z kapitoly nemovitý majetek. Neziskové
organizace mohou žádat o investiční dotace z Fondu Vysočiny, ve kterém je v rámci kapitoly „Investujme
v sociálních službách“ každoročně alokována částka 2,5 mil. Kč. Tato dotace je určená na investice do
stavebních úprav v objektech, ve kterých poskytovatelé provozují sociální služby nebo pořízení
dlouhodobého hmotného majetku nezbytného k poskytování sociálních služeb (např. rehabilitačních
pomůcek, zvedáků, van pro osoby se zdravotním postižením, případně motorových vozidel).
Dotace na provoz poskytovatelům sociálních služeb, které nezřizuje Kraj Vysočina, činily v roce 2011
39 389 000 Kč na poskytování všech typů sociálních služeb na svém území.
Z poskytnutých údajů bylo zjištěno, že v roce 2011 kraj přerozdělil na sledované komunitní služby, které
sám nezřizuje, celkem 16 451 810 Kč a na sledované ústavně zhodnocené služby 834 900 Kč (bylo
hodnoceno na základě služby a nerozpočítáváno na místo poskytování). V rámci služeb, které kraj sám
nezřizuje, podporuje Kraj Vysočina významněji služby komunitního typu.

Tabulka 75 Financování komunitních sociálních služeb z rozpočtu Kraje Vysočina, kapitola
sociální věci: dotace obcím a ostatním poskytovatelům sociálních služeb, které kraj nezřizuje.

Zdroj: Data poskytnutá z Krajského úřadu Kraje Vysočina: Finanční kalkulace služeb 2011.
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Tabulka 76 Financování ústavně zhodnocených sociálních služeb z rozpočtu Kraje Vysočina,
kapitola sociální věci: dotace obcím a ostatním poskytovatelům sociálních služeb, které kraj
nezřizuje.

Zdroj: Data poskytnutá z Krajského úřadu Kraje Vysočina: Finanční kalkulace služeb 2011.

6.2 Dotace zřizovatele
V Kraji Vysočina je financování vlastních příspěvkových organizací zajištěno z rozpočtu kraje
příspěvkem na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím kraje. V roce 2011 činil příspěvek na
provoz sledovaných zařízení celkem 27 928 551 Kč, přičemž uvedená částka je souhrnem za ústavně
i neústavně vyhodnocené služby. Neústavně vyhodnocené služby dle místa poskytování se týkají pouze
zařízení Domov bez zámku, příspěvková organizace, u které se nepodařilo zjistit rozdělení finančních
prostředků podle vyhodnocení ústavnosti vázaná na místo poskytování.
Tabulka 77 Přehled krajského financování
Rozpočet 2011
upravený

Poskytovatel

Čerpáno

Domov Háj, příspěvková organizace

1 001 000

1 001 000

100,0%

Ústav

4 842 319

4 842 319

100,0%

Domov ve Věži, příspěvková organizace

1 417 500

1 417 500

100,0%

Domov bez zámku, příspěvková organizace

2 326 000

2 326 000

100,0%

Diagnostický ústav sociální péče Černovice,

7 041 399

7 041 399

100,0%

1 786 333

1 786 333

100,0%

Domov Jeřabina, příspěvková organizace

5 260 000

5 260 000

100,0%

Ústav sociální péče Křižanov, příspěvková

4 254 000

4 254 000

100,0%

27 928 551

27 928 551

100,0%

sociální

péče

Zboží,

příspěvková

organizace

příspěvková organizace
Ústav sociální péče pro mládež Lidmaň,
příspěvková organizace

organizace
Celkem
Zdroj: Data poskytnutá z Krajského úřadu Kraje Vysočina.
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6.3 Dotace na financování běžného provozu služeb
Níže je možné sledovat rozložení jednotlivých finančních prostředků MPSV na financování běžného
provozu do vybraných sociálních služeb. Údaje jsou uvedeny za finanční prostředky na rok 2012.
Finanční prostředky nejsou rozděleny na místo poskytování, ale podle druhu služby.

Tabulka 78 Finanční prostředky poskytnuté z dotačního titulu MPSV na rok 2012 podle druhu

Zdroj: Data poskytnutá MPSV – dotační program MPSV
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Graf 53 Finanční prostředky poskytnuté z dotačního titulu MPSV na rok 2012

Zdroj: Data poskytnutá MPSV – dotační program MPSV

6.4 Podpora kvality sociálních služeb u příspěvkových organizací
kraje
Kraj Vysočina podporuje kvalitu poskytovaných služeb formou průběžného a systematického vzdělávání
ředitelů a ostatních pracovníků organizace. Při této činnosti úzce spolupracuje s Národním vzdělávacím
fondem, o.p.s. – Centrum pro kvalitu a standardy v sociálních službách (Cekas Praha). Výše uvedená
agentura připravila pro Kraj Vysočina tyto vzdělávací projekty:





Podpora procesu rozvoje kvality poskytování sociálních služeb v Kraji vysočina
Akreditované vzdělávání poskytovatelů sociálních služeb v Kraji Vysočina 2011 - 2013
Další kurzy:
o Řízení kvality v sociálních službách
o Základní kurz pro klíčové pracovníky

Součástí výše uvedených projektů bylo také provedení auditů sociálních služeb ve všech příspěvkových
organizacích.
Hodnocení kvality poskytovaných sociálních služeb ze strany zřizovatele Kraje Vysočina provádějí
pracovníci odboru sociálních služeb Krajského úřadu Kraje Vysočina formou pravidelných metodických
návštěv jednotlivých příspěvkových organizací. Hlavním účelem těchto návštěv je metodická podpora
poskytovatelům služeb. Hodnocení probíhá minimálně jeden krát ročně, podle potřeby každé organizace
i častěji.
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V průběhu metodických návštěv se pracovníci Krajského úřadu dotazují uživatelů sociálních služeb na
jejich spokojenost s poskytovanými službami. V budoucnosti jsou plánovány i dotazníky spokojenosti
uživatelů se službou.

6.5 Shrnutí
Kraj Vysočina poskytuje peníze na provoz sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením jednak
formou dotačního programu, jednak jako příspěvek zřizovatele.
Dotační program Kraje Vysočina podporuje poskytování komunitních služeb.
Příspěvek zřizovatele směřuje převážně do ústavních služeb.
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7

Závěr

Účelem tohoto materiálu bylo identifikovat pobytové sociální služby pro osoby se zdravotním postižením
v Kraji Vysočina, které vykazují rysy ústavní péče: vysoká koncentrace osob jedné cílové skupiny
a vyloučení z běžného prostředí. (Rysy ústavnosti týkající se přístupu k uživatelům služby nebyly v tomto
materiálu sledovány.) U těchto služeb materiál zároveň zachycuje charakteristiky, které se z hlediska
transformace ústavního zařízení ukazují jako klíčové: např. složení a věková struktura uživatelů, stav
objektů nebo závazky udržitelnosti vyplývající z uskutečněných investic.
Kromě samotných ústavních služeb materiál vyhodnocuje také mechanismy, které ústavní služby udržují
nebo naopak mohou přispět k jejich transformaci – zejm. provozní a investiční finanční toky směřující do
ústavních služeb, nebo podporu kvality sociálních služeb prováděnou jednotlivými kraji.
Tento materiál přináší ojedinělý přehled ústavních sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením v Kraji Vysočina: obsahuje jejich kompletní výčet a shrnuje základní rysy, jako jsou
velikost a stav zařízení, věková struktura uživatelů (s důrazem na děti), složení personálu nebo např.
zdroje a výše vložených investic, jakož i rozsah závazku udržitelnosti, který z investic vyplývá. Právě
oblast investičních prostředků vložených do ústavní péče se z hlediska zjišťování relevantních údajů
ukázala jako nejobtížnější – i přesto tento dokument přináší jejich komplexní přehled a celou řadu dosud
skrytých údajů.
Dostupnost a komplexnost údajů se ukázala jako hlavní překážka při zpracování tohoto materiálu. Řadu
údajů bylo nutné zjišťovat přímým dotazováním u poskytovatelů sociálních služeb, a ačkoli se leckdy
jedná o závažné údaje (např. zdroje a výše investic nebo závazek udržitelnosti), nebyly tyto údaje
v povědomí odpovědných pracovníků. Zahrnutí těchto klíčových údajů do vykazování v sociálních
službách (např. podle § 85 odst. 5 zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) by
významně zjednodušilo další sledování a nastavování transformačního procesu.
Tento materiál tvoří základní soubor údajů pro nastavení další strategie deinstitucionalizace:
v tomto směru ji může využít jak Kraj Vysočina, tak především zadavatel zpracování MPSV ČR.
V kontextu obdobných přehledů za všechny kraje ČR (kromě Prahy) tu vznikl ojedinělý zdroj údajů o
zařízeních ústavní péče pro osoby se zdravotním postižením a základ pro jejich transformaci
směrem ke službám v běžném prostředí.
Je třeba si uvědomit, že v ústavním prostředí, které odporuje požadavkům na kvalitu sociálních
služeb, žije v Kraji Vysočina 735 lidí, z toho 80 dětí. Je nutné podniknout kroky k tomu, aby mohli
žít v běžném prostředí.
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