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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANKY
číslo jednací: KUJCK 109896/2017
spisový znak: KHEJ 106952/2017/kakr/3

datum: 21.09.2017

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 12.09.2017 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 07.09.2017, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
1. Vyhodnocujete nákladovou efektivitu pečovatelských služeb, zařazených do sítě sociálních služeb na území vašeho kraje?
2. Pokud ano, k jaké jednotce tuto efektivitu vztahujete (například uživatel, odpečovaná hodina) a proč?
3. Jaký byl průměrný náklad pečovatelských služeb na území kraje na tuto jednotku (viz předchozí otázka) za rok 2015?
4. Přihlížíte při zařazování poskytovatelů pečovatelských služeb do sítě sociálních služeb k nákladové efektivitě?
5. Pokud ano, jak? Pokud ne, proč?

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

ad 1)

Ano, nákladovou efektivitu vyhodnocujeme pouze u služeb zařazených do sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji

v daném roce.
ad 2)

Efektivitu vztahujeme ke skutečné výši celkových přepočtených úvazků pracovníků v přímé péči za rok. Náklady na tuto

jednotku představují efektivitu kapacity, která je dostupná, a tyto údaje pak potřebujeme i pro výpočet rozdělení dotace ze
zdrojů MPSV.
ad 3)

Průměrný náklad pečovatelských služeb na 1 přepočtený úvazek pracovníka v přímé péči za rok 2015 byl 503.340,- Kč

(pracujeme však s mediánem nákladů, který byl 459.819,- Kč).
ad 4)

Ano, při zařazování sociálních služeb do krajské sítě, včetně pečovatelské služby, přihlížíme k nákladové efektivitě. Je

nutné doplnit, že důležitým ukazatelem je potřebnost dané sociální služby na konkrétním území, u pečovatelské služby
přihlížíme k rozšíření služeb na ta území kraje, kde není dosud tato služba dostupná, tzn., že tam není poskytována žádným
poskytovatelem sociálních služeb.
ad 5)

Schválený dokument „Pravidla pro aktualizaci sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji“, který upravuje postup

a podmínky Jihočeského kraje pro změny sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, stanovené v rámci procesu střednědobého
plánování rozvoje sociálních služeb, obsahuje hodnotící parametr 3.4 pro aktualizace sítě – plánované náklady žadatele na
1 úvazek pracovníka v přímé péči. Pokud tento parametr překračuje medián hodnot v Jihočeském kraji pro daný druh sociální
služby – méně než 10% je hodnoceno 10 body, méně než 20% 5 body, více než 20% 0 body.
S pozdravem
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Ing. Milan Nebesář v. r.
vedoucí Odboru kancelář hejtmanky

Ing. Zdeňka Pandulová v. r.
vedoucí organizačního oddělení
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