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Cíl projektu:

Záměrem projektu je v Kraji Vysočina vytvořit transparentní prostředí
pro efektivně fungující síť sociálních služeb, a to jak z pohledu
poskytovatelů, tak občanů, kteří sociální služby potřebují. Cílem
projektu je zejména vytvoření dlouhodobé strategie a Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb v kraji a vytvoření řídících a
kontrolních mechanismů pro jejich sledování, vyhodnocování a další
rozpad na úroveň komunitních plánů. Strategie a střednědobý plán
budou vytvořeny na základě zmapování skutečné potřeby sociálních
služeb. Dalším cílem projektu je vytvoření informačního portálu,
sdružujícího veškeré informace o sociálních službách na straně
nabídky i poptávky tak, aby na základě takto aktuálních dat bylo
možné plán vyhodnocovat a případně upravovat.

Předpokládaný termín
začátku: 01.05.2014

Předpokládaný termín
ukončení realizace: 30.06.2015

Rozpočet projektu celkem:
Udržitelnost projektu: Ne
Udržitelnost projektu v
měsících:
V přípravné fázi kryto
rozpočtem kraje: Ne

Aktivity projektu
Název Popis Termín

dokončení

Příprava
realizace, řízení
a ukončení
projektu

Zahájení projektu po přidělení dotace se setká Organizační tým
projektu (Projektový manažer, ekonom projektu + zástupci kraje),
který stanoví základní kroky projektu, upřesní Harmonogram,
odpovědnosti jednotlivých pracovníků a dohodne se na přesných
zadáních. Dále budou připravena a realizována výběrová řízení a
uzavřeny smlouvy s dodavateli projektu, kteří musí respektovat cíle,
harmonogram a rozpočet projektu. Projekt bude ukončen v říjnu
2015. Součástí ukončení projektu bude závěrečná zpráva. V průběhu
této aktivity budou zpracovávány veškeré monitorovací zprávy,
žádosti o platby a další dokumenty a administrativa souvisejí s
vedením projektu s podporou ESF.
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Analýza potřeb
sociálních služeb
a stávajícího
systému
financování

Cílem aktivity je analýza a zjištění podkladů pro optimální nastavení
sítě sociálních služeb na území Kraje Vysočina. Prvním krokem
aktivity bude analýza stávající sítě sociálních služeb. Využity budou
dostupné zdroje (registr poskytovatelů sociálních služeb, registry
zdravotních pojišťoven, výkaznictví sociálních služeb, demografické a
statistické údaje o Kraji Vysočina, komunitní plány obcí apod.).
Druhým krokem pak analýza stávajícího systému financování
sociálních služeb se stanovením jednotlivých zdrojů financování,
složením výdajů sociálních služeb včetně procentní skladby. Nedílnou
součástí tohoto procesu je analýza potřeb poskytovatelů, uživatelů a
potenciálních uživatelů v Kraji Vysočina, budou přitom využity známé
metody zjišťování (kvantitativní a kvalitativní sociologické výzkumy,
SWOT analýza sociálních služeb, dotazníkové šetření poskytovatelů
apod.). Zjišťováním potřeb všech výše zmíněných skupin a
porovnáním výstupů z těchto šetření očekáváme průnik zjištěných dat
a tím pokrytí potřeb. Součástí bude také analýza lidských zdrojů
jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb (počty pracovníků,
přepočtené pracovní úvazky, pracovní pozice, využití dobrovolníků,
dosažená kvalifikace pracovníků apod.). Dílčí kroky v rámci této
aktivity jsou: - Analýza dostupných dat o sociálních službách v kraji -
Analýza sítě sociálních služeb v Kraji Vysočina - Analýza potřeb
sociálních služeb v Kraji Vysočina - Analýza stávajícího systému
financování sociálních služeb - Ověření výsledků analýzy Výstupem
aktivity bude ucelená analýza potřeb sociálních služeb ve formě
presentovatelného a ověřitelného dokumentu
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Strategie a
plánování -
Stanovení sítě
sociálních služeb
v Kraji Vysočina,
financování
sociálních služeb
v Kraji Vysočina
a tvorba
střednědobého
plánu rozvoje
sociálních služeb
Kraje Vysočina

Cílem této aktivity bude vyhodnocení všech provedených analýz.
Získaná data budou zpracována a na jejich základě se přistoupí ke
stanovení variant optimálního řešení sítě sociálních služeb, čímž
vznikne metodika síťování soc. služeb v kraji. Při stanovení optimální
varianty sítě soc. služeb v kraji bude přihlédnuto jak ke krajským
strategiím v oblasti rozvoje soc. služeb, tak i ke strategiím národním,
dále budou využita data z expertních pracovních skupin složených z
poskytovatelů soc. služeb v kraji. V rámci této aktivity bude kraj
spolupracovat s 15 obcemi ORP především v oblasti plánování
síťování a financování soc. služeb, o vzniku a rozvoji soc. služeb,
které budou procesem identifikovány jako potřebné a přitom
nedostatečně zabezpečené. Dále bude rozvíjena spolupráce na
participování procesu komunitního / střednědobého plánování rozvoje
soc. služeb v kraji. Ve spolupráci s obcemi bude také nastaven systém
aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Kraje
Vysočina s ohledem na komunitní plány obcí (akční plány). Dalším
krokem bude porovnání finanční náročnosti jednotlivých druhů
sociálních služeb, finanční porovnání jednotlivých druhů služeb dle
místa poskytování, skladby uživatelů dle výše příspěvku na péči apod.
dle kritérií stanovených pro jednotlivé druhy služeb. Na základě
těchto analýz a porovnání dojde ke stanovení střední hladiny
financování jednotlivých druhů sociálních služeb. Při těchto
analýzách bude kladen důraz na individuální spolupráci s
jednotlivými poskytovateli, především při hodnocení služeb z pohledu
střední hodnoty nákladovosti služeb a odchylkách od této hladiny. Na
základě výše uvedeného vzniknou pravidla financování sociálních
služeb v Kraji Vysočina s přihlédnutím ke stanovené síti sociálních
služeb a s přihlédnutím k ostatním zdrojům (obce, RVKPP,). Nově
stanovená pravidla financování soc. služeb a jejich propojení se sítí
sociálních služeb přinese jistotu stabilního financování provozních
nákladů.
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Implementace
informační
podpory

Cílem aktivity je inovace a aktualizace stávajícího datového skladu o
poskytovatelích sociálních služeb v Kraji Vysočina jako prostředku
pro sběr dat, vyhodnocování těchto dat a zohlednění těchto dat v
procesu síťování a financování sociálních služeb. Bude se jednat o
flexibilní a aktuální systém, který bude umožňovat variabilitu
vyhodnocování získaných dat, která budou do systému částečně
vyplňovat sami poskytovatelé sociálních služeb, čímž bude zaručena
aktuálnost systému. Zároveň bude poskytovatelům stanovena sankce
za porušení této povinnosti. Část systému bude veřejná a bude
uživatelům umožňovat tisk potřebných sestav. Systém zároveň bude
nastaven tak, aby byl schopen i přijímat a vyhodnocovat žádosti o
dotace na soc. služby. Při realizaci řešení bude kladen důraz na
kompatabilitu a propojenost systému s případným připravovaným
celorepublikovým systémem. V rámci aktivity budou realizovány
následující kroky: -Analýza obsahu stávajícího datového skladu kraje
-Stanovení cílové koncepce podoby SW (funkčnost, prostředí, reporty,
vzdálené přístupy, evidované informace) -Implementace SW
-Nastavení procesů sběru dat -Proškolení koncových uživatelů a
metodiků pro práci s informačním portálem -Spuštění systému do
ostrého provozu
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PR a komunikace

Cílem této aktivity je poskytnout jak odborné, tak široké veřejnosti
Informace o chystaných změnách a jednotlivých výstupech (analýzy,
vytvoření metodiky síťování sociálních služeb, financování sociálních
služeb apod.). Umět vysvětlit a obhájit výsledný střednědobý plán
rozvoje (zejména rozpočtové příspěvky) - směrem k obcím a zároveň
umět vysvětlit přínosy a výhody řešení na příkladech pro koncové
uživatele těchto služeb. Informace budou předávány strukturovaně a
průběžně, tak aby do celého projektu byla odborná i široká veřejnost
zasvěcena. Důraz bude kladen zejména na transparentnost
komunikace a na vytvoření jednotných komunikačních plánů a
nástrojů, které naleznou využití i po skončení tohoto projektu. V
rámci aktivity komunikace budou realizovány zejména dílčí kroky: -
Stanovení komunikačního plánu tj. co, kdy, kde a jak sdělovat
jednotlivým účastníkům procesu poskytování sociálních služeb. -
Průběžně tvořená presentace (pro jednotlivé etapy) na jednotlivá
informační média (internet, zpravodaj, setkání starostů obcí) +
koncová presentace - Propagace záměru stanovení dlouhodobé
strategie přístupu kraje k oblasti sociálních služeb. - Presentace a
obhájení výsledků odborné i široké veřejnosti. - Marketingové
nástroje pro zařízení (příspěvkové organizace kraje) - Jednotná forma
propagace zařízení: např. www stránky, videospot o každém zařízení,
jednotný vizuální styl - Jednotný propagační materiál, leták,
presentace, nástěnka, zpravodaj - Řízená distribuce na městské úřady,
nemocnice, lékaři, informační centra.
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Partneři projektu
Partner Role

Kraj Vysočina Partner



Tým projektu
Osoba Role

Erika Volavková Koordinátor
Martina Zemanova Správce rozpočtu
Věra Švarcová Objednatel projektu
Věra Švarcová Příkazce operace projektu
xxx xxx Projektový manager
xxx xxx Finanční manager
Jiří Bína Koordinátor
Jiří Bína Příkazce operace projektu

Rozpočet projektu
Typ Zdroj Částka

Příjem OP Lidské zdroje a zaměstnanost 10102240.00




