
Příloha č. 1 – Implementační plán střednědobého plánování rozvoje sociální služeb  
                        SO ORP Prostějov 

 

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN  
STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE 

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SO ORP PROSTĚJOV 

    

 

Implementační plán představuje soubor opatření a doporučení, jejichž prostřednictvím bude vize 

střednědobého plánování sociálních služeb na území ORP Prostějov uváděna v praxi. Dokument 

vychází ze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb SO ORP Prostějov 2019-2021 respektive 

2022 (dále jen Střednědobý plán), který byl zpracován v roce 2019 v rámci projektu „Střednědobé 

plánování rozvoje sociálních služeb na Prostějovsku“. 

Implementační fáze plánu je upravena následujícími kapitolami:  

- Realizační plán (část A) 

- Pravidla pro přijímání změn (část B) 

- Komunikační plán (část C) 

Statut řídící skupiny a Jednací řád řídící skupiny a pracovních skupin jsou samostatnými do-

kumenty procesu střednědobého plánování sociálních služeb, realizovaného metodou komunitního 

plánování. Dokumenty jsou nedílnou součástí materiálů upravujících způsob, rozsah činností a od-

povědností členů organizační struktury,  

a jsou zveřejněny na webových stránkách Magistrátu města Prostějova (www.prostejov.eu). 
                

Veškeré dokumenty, zpracované v rámci střednědobého plánování, jsou v souladu s Metodikou 

plánování sociálních služeb MPSV ČR a Kritérii plánování sociálních služeb. 

 

 



ČÁST A 
Realizační plán SPRSS 

I. Obecná pravidla 

(1) Realizační plán (dále jen RP) upravuje činnosti, které mají charakter organizačního a metodic-

kého charakteru a nejsou uvedeny ve Střednědobém plánu. 

(2) RP slouží k vytvoření pravidel a podkladů, na jejichž základě bude monitorováno  

a vyhodnocováno naplňování jednotlivých cílů a opatření prostřednictvím aktivit ve schvále-

ném Střednědobém plánu. 

(3) Na realizaci Střednědobého plánu se podílí:  

a)  řídící skupina (dále jen ŘS), která se schází dle potřeby, obvykle 1x za čtvrtletí, 

b) pracovní skupiny (dále jen PS), které se schází dle potřeby, obvykle 1x za čtvrtletí, 

c)  oslovené subjekty a další odborníci. 

II. Monitoring 

Monitorování je uskutečňováno ve třech logických celcích vycházejících z implementační fáze a 

metody komunitního plánování sociálních služeb, a to: 

Monitorovací plán cílů a opatření 

(1) Monitorovací plán (dále jen MP) se zaměřuje na naplňování cílů  

a opatření prostřednictvím jednotlivých aktivit; 

(2) monitorování opatření nových služeb je uskutečňováno průběžně v příslušných PS za pomoci 

„Monitorovací a hodnotící tabulky“; 

(3) monitorovány jsou cíle, opatření a jejich aktivity samostatně v jednotlivých PS, tak jak jsou 

uvedeny ve Střednědobém plánu; 

(4) společné cíle a jejich opatření jsou monitorována koordinátorem nebo příslušným vedoucím 

PS, kterému dle rozhodnutí ŘS bylo konkrétní opatření přiděleno; 

(5) monitorování opatření stávajících poskytovatelů sociálních a návazných služeb provádějí po-

skytovatelé služeb.  

Monitorování procesů řízení Střednědobého plánu 

(1) Organizační struktura, způsoby jednání a kompetence aktérů jsou popsány ve Statutu ŘS a Jed-

nacím řádu ŘS a PS;  

(2) je zajištěna metodická podpora a vzdělávání k metodě komunitního plánování sociálních služeb 

(dále jen KPSS); 

(3) je zajištěna informovanost, viz část C - Komunikační plán. 

Monitorování Komunikačního plánu  

Komunikační plán upravuje minimálně údaje o časovém rozsahu plánu komunikace  

a toku informací, jeho cílech, cílových skupinách, obsahu, strategii a nástrojích informačních a pro-

pagačních aktivit, financování, řízení a realizaci, stejně jako o hodnocení a subjektech podílejících 

se na jeho řízení (viz část C - Komunikační plán). 

III. Hodnocení  

Hodnocení cílů a opatření  



(1) PS v „Monitorovací a hodnotící tabulce“ vyhodnocují naplňování opatření daného monitorova-

cího období, a to zpravidla 1x ročně; 

(2) opatření stávajících služeb monitorují a vyhodnocují poskytovatelé služeb ve formulářích a 

předávají je vedoucímu PS; 

(3) vyhodnocená opatření vedoucí PS předává koordinátorovi k vypracování souhrnné zprávy za 

všechny cíle a opatření platného Střednědobého plánu; 

(4) koordinátor zpracovanou souhrnnou hodnotící zprávu předkládá k připomínkování a schválení 

ŘS; 

(5) ŘS vyhodnotí zrealizované cíle a opatření a s koordinátorem zpracuje závěry, které budou re-

flexí pro další monitorovací období; 

(6) souhrnná evaluační zpráva za uplynulé monitorovací období, včetně závěrů a doporučení na 

další monitorovací období, je předložena na vědomí Radě města Prostějova. 

(7) Hodnocení řízení procesu: 

a) hodnocení řízení procesu provádí koordinátor minimálně 1x ročně a předkládá ji v písemné podobě 

ŘS k připomínkování a schválení, 

b) ŘS může na základě vyhodnocení navrhnout změny ke zkvalitnění řízení procesů  

a předkládá je Radě města Prostějova na vědomí.  

Hodnocení Komunikačního plánu 

(1) Hodnocení Komunikačního plánu provádí koordinátor nebo osoba schválená ŘS, minimálně 1x 

ročně, jak je uvedeno v části C - Komunikační plán; 

(2) zpracované výstupy budou předloženy ŘS k připomínkování a schválení; 

(3) ŘS může na základě vyhodnocení navrhnout změny ke zkvalitnění komunikace  

a informování, které po jejich schválení v ŘS nabývají účinnosti. 

 



ČÁST B 
Pravidla přijímání změn ve Střednědobém plánu 

Střednědobý plán je zpracován metodou komunitního plánování a je živým dokumentem, který rea-

guje na aktuální změny ve struktuře stávajících služeb v souladu s vývojem potřeb jejich uživatelů. 

Pro zajištění transparentnosti je potřeba zajistit možnost vstupu nových či transformovaných služeb 

nebo subjektů, ale i zaznamenání utlumovaných či rušených služeb. Existuje možnost objevení se 

akutní potřeby a tím pádem potřeba doplnění prioritních cílů pro rozvoj sociálních služeb. 

I. Obecná pravidla 

(1) Potřeba změn ve Střednědobém plánu vyplývá z několika skutečností:  

a) žádný plán realizace nevychází přesně tak, jak se naplánoval, 

b) v průběhu času lze odůvodněně předpokládat změny ve struktuře stávajících poskytovatelů a jejich 

služeb na základě zjištěné potřebnosti služby, 

c) existuje možnost vstupu nových subjektů a služeb, nebo naopak útlum či zrušení stávajících sub-

jektů a služeb, 

d) existuje možnost objevení se akutní potřeby a tím pádem potřeba doplnění prioritních cílů pro roz-

voj sociálních služeb. 

(2) Návrh na změnu může předložit: 

a) poskytovatel sociálních služeb nebo služeb návazných, 

b) členové PS a ŘS KPSS, 

c) další osoba, která o to projeví zájem. 

(3) O změnách ve Střednědobém plánu rozhoduje ŘS minimálně 1x ročně, a to nejpozději do 31. 

12. kalendářního roku.  

(4) Žádost se všemi náležitostmi je povinnost předložit minimálně dva měsíce před ukončením 

půlročního období. V odůvodněných případech lze k rozhodnutí  

o změně přistoupit dříve. 

(5) Žadatele vyrozumí ŘS o svém rozhodnutí do 30 dnů od konání ŘS a v případě nevyhovění žá-

dosti připojí zdůvodnění takového rozhodnutí. 

(6) Poskytovatel, který je uveden ve Střednědobém plánu a po dobu jeho platnosti ztratí oprávnění 

k poskytování sociálních služeb (registraci), bude automaticky z komunitního plánu odebrán 

neprodleně po zjištění této skutečnosti. 

(7) V případě, že předkladatelem žádosti o změnu ve Střednědobém plánu je člen ŘS, pak při tom-

to rozhodování se jeho hlas nepočítá. 

II. Přijetí nových typů registrovaných služeb u stávajících poskytovatelů  

nebo nového poskytovatele sociálních služeb 

(1) V případě žádosti o zařazení nového poskytovatele nebo nové služby do Střednědobého plánu, 

předkladatel doloží následující doklady: 

a) žádost o přijetí do procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb včetně zdůvodnění 

potřebnosti služby, 

b) vyplněnou tabulku opatření, 

c) kopii dokladu o registraci sociální služby. 

(2) Při přijímání změn u stávajících služeb je závěr přijat, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční vět-

šina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

III. Změna prioritních cílů pro rozvoj sociálních služeb nebo cíl nový 



(1) Při potřebě zařazení nového cíle či změny cílů pro rozvoj sociálních služeb ve stávajícím 

Střednědobém plánu je potřeba předložit následující podklady: 

a) žádost o přijetí do procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb včetně zdůvodnění a 

popisu identifikovaného cíle a zdůvodnění potřebnosti řešení, 

b) šetření nebo jiný podklad, který podporuje potřebnost zařazení nového cíle. 

(2) Při přijímání změn u stávajících služeb je závěr přijat, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční vět-

šina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. 

ČÁST C 
Komunikační plán 

I. Obecná pravidla 

(1) Nastavení toku informací uvnitř organizační struktury je dáno samostatnými dokumenty, a to 

Statutem ŘS a Jednacím řádem ŘS a PS, a Realizačním plánem SPRSS (viz část A tohoto do-

kumentu).  

(2) Komunikační plán pak slouží k nastavení toku informací směrem k laické a odborné veřejnosti, 

politické reprezentaci a směrem ke krajské úrovni střednědobého plánování rozvoje sociálních 

služeb. 

II. Komunikace s laickou i odbornou veřejností 

(1) Informace o procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb jsou podávány na: 

a) veřejných setkáních, 

b) v rámci projektu města Prostějova „Zdravé město“, 

c) na dnech otevřených dveří jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, 

d) v informačním měsíčníku občanů Prostějova „Prostějovské radniční listy“, 

e) na webových stránkách procesu KPSS města Prostějova (www.prostejov.eu). 

III. Komunikace s politickou reprezentací města Prostějov 

(1) Prostřednictvím odboru sociálních věcí jsou pravidelně, minimálně 1x za rok, předávány in-

formace o stavu střednědobého plánování rozvoje Radě města Prostějov. 

(2) Prostřednictvím zástupce města Prostějova, který je členem ŘS komunitního plánování sociál-

ních služeb. 

IV. Komunikace s krajskou úrovní střednědobého plánování  

rozvoje sociálních služeb 

(1) Prostřednictvím zástupce města Prostějova zodpovědného za sociální oblast, který je členem 

„Pracovní skupiny pro rozvoj sociálních služeb v Olomouckém kraji“, scházející se minimálně 

1x ročně a je součástí schvalovacích procesů střednědobého plánování rozvoje sociálních slu-

žeb Olomouckého kraje. 

(2) Prostřednictvím koordinátora jsou pravidelně předávány informace o stavu střednědobého plá-

nování rozvoje sociálních služeb Města Prostějov na Krajské koordinační skupině (KRKOS), 

která se schází minimálně 1x za čtvrt roku a je komunikační platformou mezi obecní a krajskou 

úrovní střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. 

http://www.prostejov.eu/


(3) Prostřednictvím vybraných členů PS střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na 

krajské úrovni. 

 

V. Monitoring a hodnocení komunikačního plánu 

(1) Monitorování naplňování komunikačního plánu je uskutečňováno průběžně na setkáních ŘS.  

(2) Monitoring a hodnocení zpracovává koordinátor nebo osoba jmenovaná ŘS.  

(3) Hodnocení míry naplnění realizace Komunikačního plánu probíhá 1x ročně v souladu 

s Realizačním plánem SPRSS (kapitola III. Hodnocení. 

VI. Společná a závěrečná ustanovení 

(1) Dokument „Implementační plán střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb SO ORP 

Prostějov“ byl schválen ŘS dne 23. 2. 2022 a Radou města Prostějova dne 8. 3. 2022. 

(2) Dokument má platnost na dobu neurčitou. Jakékoliv změny a aktualizace v tomto dokumentu 

jsou v kompetenci členů ŘS. 

 



Příloha č. 1: Žádost o změnu ve Střednědobém plánu 

I. Druh změny  

Vstup nového poskytovatele služeb   ☐ ano   ☐ ne  

Vstup nové služby     ☐ ano   ☐ ne  

Úpravy/doplnění stávajícího cíle   ☐ ano   ☐ ne  

Úpravy/doplnění stávajícího opatření  ☐ ano   ☐ ne  

Odstranění stávajícího cíle    ☐ ano   ☐ ne  

Odstranění stávajícího opatření   ☐ ano   ☐ ne  

II. Změna se dotýká (pouze v případě změny u stávajícího cíle/opatření v platném SPRSS) 

Společný cíl pro sociální/návazné služby: 

 

 

Opatření č.: 

 

 

 
nebo 

PS Senioři      ☐ 

PS Osoby se zdravotním postižením  ☐ 

PS Rodina, děti, mládež    ☐ 

PS Osoby ohrožené sociálním vyloučením ☐ 

PS Mikroregiony ORP Prostějov   ☐ 

Cíl č.:  

Opatření č.: 

 

 

III. Informace o službě  

Název poskytovatele služby: 

 

 

Identifikátor (pokud byl přidělen): 

 

 
 

Právní forma:  

Druh sociální služby (108/2006 Sb.): 

 

 
 

Cílová skupina:  
 

Kapacita služby:  
 

Formy poskytování: ambulantní ☐  terénní ☐ pobytová ☐ 

Způsob zjištění potřebnosti služby: 

 

 

Zdůvodnění potřebnosti služby:  

 

 
 

Finanční zajištění služby (týká se nových):  

  
 

Osoba odpovědná za vyplnění žádosti:  

Kontakt/datum:  



Příloha č. 2: Tabulka pro změnu ve stávajícím opatření 

 Původní text Nový text 

Cíl č. 
 

 
 

Opatření 
 

 
 

Popis opatření 
 

 
 

Aktivity k naplnění opatření 
 

 
 

Zodpovědný realizátor 
 

 
 

Předpokládaná výše  

finančních nákladů 

 

 
 

Jiné 
 

 
 

 


