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1 Úvodem
Dokument rozpracovává a upřesňuje vykazování informací o poskytnutých sociálních
službách na tzv. kartách uživatelů vykazování informací o činnostech poskytnutých
anonymním uživatelům. Současně dokument uvádí obsah informací vykazovaných na tzv.
kartách zaměstnanců. Dokument byl zpracován na základě podkladů MPSV.
Další vykazované informace (o formách služeb, místech realizace aj. jsou uvedeny
v manuálu k aplikaci).

2 Číselníky
Číselníky jsou uvedeny v souboru Číselníky výkazů_v1.xls.
Soubor obsahuje tyto číselníky:
1.
Sociální službyˇ
(součást rozhraní)
2.
Dosažené vzdělání
3.
Pohlaví
(součást rozhraní)
4.
Pracovní pozice
5.
Typy pracovního poměru
(součást rozhraní)
6.
Vzdělávání
7.
Prac. pozice a vzdělávání
(Povolené druhy vzdělávání pro jednotlivé pracovní pozice)
8.
Účtová třída 5 - Náklady
9.
Účtová třída 6 – Výnosy
10. Formy poskytování
(součást rozhraní)
11. Sociální služby a formy poskytování
(součást rozhraní)
(Povolené formy poskytování pro jednotlivé druhy sociálních služeb)
12. Cílové skupiny
13. Stupeň závislosti
(součást rozhraní)
14. Okresy
15. Fakultativní činnosti
16. Soc. služby a fakult. činnosti
(Povolené fakultativní činnosti pro jednotlivé druhy sociálních služeb)

3 Identifikace sociální služby


Sociální služba je identifikována tzv. identifikátorem, který je uveden na rozhodnutí o
registraci sociální služby nebo na sdělení o zavedení sociální služby do registru.



Identifikátor sociální služby je unikátní v celém systému sociálních služeb.



Při importu dat z jiného software bude spolu s identifikátorem použit jako kontrolní údaj
kód služby, který určuje druh sociální služby – viz číselník: Sociální služby.
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4 Informace o personálním zajištění služby


Informace o personálním zajištění sociální služby se vykazují za každou sociální
službu poskytovatele. (Výjimkou jsou informace o vzdělávání zaměstnanců, které se
vykazuje za zaměstnance bez rozlišení sociální služby – viz dále.)



Informace o personálním zajištění služeb vykazovaných poskytovatelem se uvádějí
formou tzv. „karta zaměstnance“.



Karta je koncipována tak, aby pro každého zaměstnance, který se podílí na více
sociálních službách poskytovatele, byla zavedena pouze jedna karta.



Karta zaměstnance se zadává za každého zaměstnance, který pro poskytovatele
pracoval alespoň 1 den v období, za který se výkaz podává, a to na základě pracovní
smlouvy, dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.



Karta zaměstnance se skládá ze čtyř částí:
1) Základní informace o zaměstnanci
2) Seznam pracovních pozic zaměstnance
3) Seznam absolvovaného vzdělávání
4) Informace o počtu let pracovního poměru v sociální službě



U každé pracovní pozice, kterou poskytovatel použije na kartách zaměstnanců,
poskytovatel stanoví minimální vzdělání požadované poskytovatelem pro výkon této
pozice. Pracovní pozice: viz číselník Pracovní pozice, požadované vzdělání: viz
číselní Dosažené vzdělání.

4.1 Základní informace o zaměstnanci na Kartě zaměstnance
Identifikátor zaměstnance

Pohlaví
Rok narození
Dosažené vzdělání
Počet let praxe

(Unikátní identifikátor zaměstnance, při importu z jiného
software povinný údaj. Je-li údaj zadán, musí být
unikátní v rámci výkazu poskytovatele za všechny jeho
sociální služby) Import: povinný údaj
(M – muž, F –žena)

(Nabývá hodnot dle číselníku: Dosažené vzdělání)
(Počet let praxe v oboru, započítává se každý započatý
rok)
Počet let pracovního poměru v organizaci (započítává se každý započatý rok)

4.2 Seznam pracovních pozic zaměstnance
Seznam není pro import základních informací o zaměstnanci povinný.
Pro každou pracovní pozici, kterou zaměstnanec vykonával alespoň jeden den v období, za
které se podává výkaz, se uvede:
Identifikátor služby
Pracovní pozice
Typ pracovního poměru
Úvazek

Copyright © 2014 OKsystem s.r.o.

(unikátní kód uvedený na rozhodnutí o registraci sociální
služby nebo na sdělení o zavedení sociální služby do
registru) Import: povinný údaj
(Viz číselník Pracovní pozice) Import: povinný údaj
(Viz číselník Typy pracovního poměru) Import: povinný
údaj
(Zadává se na 4 des. místa v intervalu: >0, ≤1, údaje se
zadává jen pro pracovní poměry typu: pracovní smlouva
nebo dohoda o pracovní činnosti)
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Rozsah práce

(Zadává se jen pro typ pracovního poměru: dohoda o
provedení práce. Max 300 hod. / kalendářní rok.)
Období výkonu pracovní pozice
Období musí alespoň jedním dnem zasahovat do
období roku výkazu, za které se podává výkaz. To platí
pro import. Pro podání výkazu dále platí, že období musí
alespoň jedním dnem zasahovat do období poskytování
služby v roce výkazu. Jestliže tato podmínky budou
splněny a současně však bude období alespoň jedním
dnem zasahovat do období v roce výkazu, ve kterém
služba nebyla poskytována, zobrazí se varování. Datum
konce období může být null. Období musí být disjunktní
v rámci osoby, pracovní pozice.

4.3 Seznam absolvovaného vzdělávání
Seznam není pro import základních informací o zaměstnanci povinný.
Záznamy o absolvovaném vzdělávání se zadávají za všechny pracovní pozice zaměstnance
souhrnně a bez rozlišení sociální služby.
Každý záznam o vzdělávání absolvovaném v období, za které se podává výkaz, obsahuje:
Vzdělávání

Počet hodin

(Viz číselník Vzdělávání. Použít lze pouze vzdělávání,
které odpovídá některé z pracovních pozic, které
zaměstnanec alespoň jedním dnem vykonával v období,
za které se podává výkaz, a to v rámci kterékoli sociální
služby poskytovatele) Import: povinný údaj
(Počet hodin vzdělávání)

4.4 Informace o počtu let pracovního poměru v sociální službě
Seznam není pro import základních informací o zaměstnanci povinný.
Za každou sociální službu poskytovatele, ve které zaměstnanec v období, za které se
podává výkaz, vykonával výše uvedené pracovní pozice, se uvede počet let pracovního
poměru. Započítává se každý započatý rok.
Za každou sociální službu, ve které zaměstnanec vykonával některou pracovní pozici, se
vyplňuje:
Identifikátor služby
(unikátní kód uvedený na rozhodnutí o registraci sociální
služby nebo na sdělení o zavedení sociální služby do
registru) Import: povinný údaj
Počet let pracovního poměru v soc. službě
(započítává se každý započatý
rok) Import: povinný údaj

5 Informace o ekonomickém zajištění



Informace o ekonomickém zajištění se vykazují za každou sociální službu
poskytovatele samostatně.
Informace obsahují částky v Kč v třídění za tyto položky:
1. náklady číselník: Účtová třída 5 -Náklady
2. výnosy číselník: Účtová třída 6 –Výnosy
3. souhrnné náklady na zaměstnance (celkové mzdové náklady na jednotlivé
pozice: v případě pracovních smluv a dohod o pracovní činnosti hrubá mzda
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včetně odvodů zaměstnavatele, v případě dohod o provedení práce hrubá
mzda). Souhrnné náklady se uvádějí na pracovní pozice 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
1.6, 2.1, 2.2 a 2.3 (viz seznam pracovních pozic v dokumentu
ciselniky_vykazu_1.xls.

6 Vykazování poskytnutých činností sociálních služeb






Informace o poskytnutých činnostech se vykazují za každou sociální službu
samostatně.
Informace o poskytnutých činnostech sociální služby jsou vykazovány dvěma
způsoby:
1) formou tzv. „karet uživatelů“ nebo
2) formou „činnosti poskytnuté anonymním uživatelům“.
Formou „karet uživatelů“ se vykazují informace o poskytnuté sociální službě, pro
kterou platí zákonná povinnost uzavírat s klientem smlouvu.
Informace o poskytnutí ostatních sociálních služeb se vykazují formou „činnosti
poskytnuté anonymním uživatelům.

6.1 Karty uživatelů





Za každého uživatele a sociální službu se vyplňuje jedna Karta uživatele.
Karta obsahuje informace o poskytnuté službě za celé vykazované období. Každá
karta uživatele se skládá ze tří částí:
1. Informace o uživateli
2. Poskytnuté činnosti uživateli
Vykazovány jsou vybrané základní činnosti a případně další činnosti nebo údaje
charakteristické pro poskytování dané sociální služby.

6.1.1 Informace o uživateli na kartě uživatele
Identifikátor

Pohlaví
Rok narození
Cílová skupina

Stupeň závislosti

Copyright © 2014 OKsystem s.r.o.

(Unikátní identifikátor klienta, při importu z jiného
software povinný údaj. Údaj musí být unikátní alespoň
v rámci dané sociální služby a roku výkazu) Import:
povinný údaj
(M – muž, F –žena)
(Kód dle číselníku Cílové skupiny)
Pokud není při importu cílová skupina na službě
evidována, tak se importem záznam poskytování
služeb dané cílové skupině přidá.
(Kód dle číselníku Stupeň závislosti)
„Stupeň závislosti“ se vykazuje pouze u těchto
sociálních služeb:
 týdenní stacionáře
 domovy pro osoby se zdravotním postižením
 domovy pro seniory
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domovy se zvláštním režimem
sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních ústavní péče

Trvalé bydliště v zařízení (A/N)
Bydliště před počátkem poskytování služby v zahraničí
(A/N), implicitně: N
Okres bydliště před počátkem poskytování služby
(Kód okresu – viz číselník
Okresy) Okres bydliště před počátkem
poskytování služby je povinný jen
v případě, kdy Bydliště před počátkem
poskytování služby v zahraničí = N.
Údaje „Trvalé bydliště v zařízení“, „Bydliště před
počátkem poskytování služby v zahraničí“ a „Okres
bydliště před počátkem poskytování služby“ se vykazují
pouze u těchto služeb:

domovy pro osoby se zdravotním postižením

domovy pro seniory

domovy se zvláštním režimem
Poskytování služby bez úhrady
(A/N)
Údaj
se
vykazuje
pouze
pečovatelskou službu.
Počet osob žijících s uživatelem
Údaj se vykazuje pouze za služby:

azylové domy

domy na půl cesty
Varování při podání výkazu:
 pro vykazovanou službu určenou neanonymním klientům není zadána žádná karta
uživatele.

6.1.2 Vykazování činností na kartě uživatele







Údaje o poskytnuté činnosti se vykazují buď souhrnně za všechny činnosti, nebo
každá za každou činnost zvlášť, a to za každou formu poskytování samostatně anebo
za všechny dohromady.
V předkládaném dokumentu je vykazování činností popsáno takto:
o Za názvem vykazované činnosti nebo jiného údaje je mezi lomítky uveden
seznam forem poskytování, za které se činnost / údaj eviduje a písmeno před
lomítky udává, zda se eviduje za každou uvedenou formu poskytování zvlášť
anebo dohromady.
Použité symboly:
P
pobytová forma
A
ambulantní forma
T
terénní forma
z
zvlášť za každou z uvedených forem
d
dohromady za uvedené formy
Příklad:
z/AT/
zvlášť za terénní formu a zvlášť za ambulantní
d/AT/
dohromady za terénní a ambulantní formu
Pokud jsou vykazovány období poskytování služby uživateli, pak informace o
poskytnutých činnostech se týkají za všechna období celkem.
Datumy počátků a konce období poskytování činností se nesmí na kartě uživatele
překrývat (mohou však na sebe navazovat ve stejném dni). Pro podání výkazu musí
platit, že období alespoň jedním dnem zasahuje do roku období výkazu a alespoň
jedním dnem do období poskytování služby v roce výkazu. Jestliže tato podmínky
budou splněny a současně však bude období alespoň jedním dnem zasahovat do
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období v roce výkazu, ve kterém služba nebyla poskytována, zobrazí se varování.
Pro import stačí, když období zasahuje alespoň jedním dnem do období roku
výkazu.Datum konce období může být null.
Údaje o základních nebo fakultativních činnostech nejsou povinné. Lze tedy
importovat i pouze informace o uživateli bez informací o poskytnuté službě.
Informace o dané formě poskytování lze importovat pouze tehdy, jestliže je daná
forma pro druh služby přípustná. Avšak naimportují se i tehdy, jestliže uživatele
poskytování v dané formě ve výkazu neuvedl. Importem se poskytování této formy
navolí.
Počty činností a jiných úkonů se vyjadřují celým kladným číslem.
Procentuální odborný odhad celým číslem v intervalu <0;100>

6.1.2.1 Osobní asistence
Setkání
Celkový počet hodin
z/T/
(Souhrnně za všechny činnosti)
Počet setkání
z/T/
(Souhrnně za všechny činnosti)
Údaji „Celkový počet hodin“ a „Počet setkání“ se dohromady vykazují tyto činnosti:
pomoc při úkonech péče o vlastní osobu
pomoc s chodem domácnosti
zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
pomoc při hygieně
pomoc při zajištění stravy
výchovné, vzděl. a akt. činnosti
pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.

6.1.2.2 Pečovatelská služba
Setkání
Celkový počet hodin
z/AT/ (Souhrnně za všechny činnosti)
Počet setkání
z/AT/ (Souhrnně za všechny činnosti)
Údaji „Celkový počet hodin“ a „Počet setkání“ se dohromady vykazují tyto činnosti:
pomoc při úkonech péče o vlastní osobu
pomoc při os. hygieně nebo poskytnutí podmínek
pomoc s chodem domácnosti
zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
Další činnosti
Velké nákupy
Praní a žehlení prádla, drobné opravy

(počet)
(kg celkem)

z/AT/
z/AT/

Strava:
Poskytnutí stravy / pomoc při zajištění stravy
z/AT/
(A/N:
aspoň jednou: A, jinak N)

Poskytnutí

6.1.2.3 Tísňová péče
Činnosti/úkony neodkladné pomoci při krizové situaci :
Poskytování nepřetržité dist. hlas. a el. komunikace
Zprostředkování zdrav. záchr. služby, policie aj.

Copyright © 2014 OKsystem s.r.o.
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Další poskytnuté činnosti/úkony:
Zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
Sociálně terapeutické činnosti

z/T/
z/T/
z/T/

(A/N)
(A/N)
(A/N)

Seznam období poskytování služby uživateli (libovolný počet záznamů období poskytování
služby):
Od data
z/T/
(datum)
Do data
z/T/
(datum)
Informace o poskytnutých činnostech se vykazují souhrnně za všechna období poskytování
služby uživateli.

6.1.2.4 Průvodcovské a předčitatelské služby
Setkání
Celkový počet hodin
z/AT/ (Souhrnně za všechny činnosti)
Počet setkání
z/AT/ (Souhrnně za všechny činnosti)
Údaji „Celkový počet hodin“ a
„Počet setkání“ se dohromady vykazují tyto
činnosti/úkony:
zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
pomoc při vyřizování běžných záležitostí
pomoc při komunikaci při uplatňování práv a zájmů
předčítání / jiný způsob zprostředkování informace
Poskytnuté činnosti:
Zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
Pomoc při komunikaci při uplatňování práv a zájmů
Předčítání / jiný způsob zprostředkování informace

z/AT/
z/AT/
z/AT/
z/AT/

(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)

6.1.2.5 Podpora samostatného bydlení
Setkání
Celkový počet hodin
z/T/
(Souhrnně za všechny činnosti)
Počet setkání
z/T/
(Souhrnně za všechny činnosti)
Údaji „Celkový počet hodin“ a „Počet setkání“ se dohromady vykazují tyto činnosti:
pomoc s chodem domácnosti
zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
výchovné, vzděl. a akt. činnosti
pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
sociálně terapeutické činnosti
Poskytnuté činnosti:
Pomoc s chodem domácnosti
Zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
Výchovné, vzděl. a akt. činnosti
Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
Sociálně terapeutické činnosti

z/T/
z/T/
z/T/
z/T/
z/T/

(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)

Seznam období poskytování služby uživateli (libovolný počet záznamů období
poskytování):
Od data
z/T/
(datum)
Copyright © 2014 OKsystem s.r.o.
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Do data

z/T/

(datum)

Informace o poskytnutých činnostech se vykazují souhrnně za všechna období
poskytování služby uživateli.

6.1.2.6 Odlehčovací služby
Poskytování služby
Celkový počet dní
z/A/
Setkání
Celkový počet hodin
z/PAT/ (Souhrnně za všechny činnosti)
Počet setkání
z/PAT/ (Souhrnně za všechny činnosti)
Údaji „Celkový počet hodin“ a „Počet setkání“ se dohromady vykazují tyto činnosti:
pomoc při úkonech péče o vlastní osobu
pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek
zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
výchovné, vzděl. a akt. činnosti
pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
sociálně terapeutické činnosti
Poskytnuté činnosti:
Pomoc při úkonech péče o vlastní osobu
Pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek
Zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
Výchovné, vzděl. a akt. činnosti
Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
Sociálně terapeutické činnosti

z/PAT/
z/PAT/
z/PAT/
z/PAT/
z/PAT/
z/PAT/

(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)

Strava:
Poskytnutí stravy
Pomoc při zajištění stravy

z/PAT/
z/PAT/

(A/N)
(A/N)

Seznam období poskytování ubytování uživateli (libovolný počet záznamů období
poskytování ubytování):
Od data
z/P/
(datum)
Do data
z/P/
(datum)
Informace o poskytnutých činnostech pobytovou formou se vykazují souhrnně za všechna
období poskytnutí ubytování.

6.1.2.7 Centra denních služeb
Poskytování služby
Celkový počet dní
z/A/
Setkání
Celkový počet hodin
z/A/
(Souhrnně za všechny činnosti)
Údajem „Celkový počet hodin“ se dohromady vykazují tyto činnosti:
pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek
zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
výchovné, vzděl. a akt. činnosti
pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
sociálně terapeutické činnosti
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Poskytnuté činnosti:
Pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek
Zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
Výchovné, vzděl. a akt. činnosti
Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
Sociálně terapeutické činnosti

z/A/
z/A/
z/A/
z/A/
z/A/

(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)

Strava:
Poskytnutí stravy

z/A/

(A/N)

6.1.2.8 Denní stacionáře
Poskytování služby
Celkový počet dní
z/A/
Setkání
Celkový počet hodin
z/A/
(Souhrnně za všechny činnosti)
Údajem „Celkový počet hodin“ se dohromady vykazují tyto činnosti:
pomoc při úkonech péče o vlastní osobu
pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek
zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
výchovné, vzděl. a akt. činnosti
pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
sociálně terapeutické činnosti
Poskytnuté činnosti:
Pomoc při úkonech péče o vlastní osobu
Pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek
Zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
Výchovné, vzděl. a akt. činnosti
Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
Sociálně terapeutické činnosti

z/A/
z/A/
z/A/
z/A/
z/A/
z/A/

(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)

Strava:
Poskytnutí stravy

z/A/

(A/N)

z/P/
z/P/
z/P/
z/P/
z/P/
z/P/

(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)

z/P/

(A/N)

6.1.2.9 Týdenní stacionáře
Poskytnuté činnosti:
Pomoc při úkonech péče o vlastní osobu
Pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek
Zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
Výchovné, vzděl. a akt. činnosti
Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
Sociálně terapeutické činnosti
Zdravotní péče:
Poskytování zdravotní péče

Seznam období poskytování ubytování uživateli (libovolný počet záznamů období
poskytování ubytování):
Od data
z/P/
(datum)
Do data
z/P/
(datum)
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Informace o poskytnutých činnostech pobytovou formou se vykazují souhrnně za všechna
období poskytnutí ubytování.

6.1.2.10 Domovy pro osoby se zdravotním postižením
Poskytnuté činnosti:
Pomoc při úkonech péče o vlastní osobu
Pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek
Zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
Výchovné, vzděl. a akt. činnosti
Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
Sociálně terapeutické činnosti
Zdravotní péče:
Poskytování zdravotní péče

z/P/
z/P/
z/P/
z/P/
z/P/
z/P/

(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)

z/P/

(A/N)

Seznam období poskytování ubytování uživateli (libovolný počet záznamů období
poskytování ubytování):
Od data
z/P/
(datum)
Do data
z/P/
(datum)
Informace o poskytnutých činnostech pobytovou formou se vykazují souhrnně za všechna
období poskytnutí ubytování.

6.1.2.11 Domovy pro seniory
Poskytnuté činnosti:
Pomoc při úkonech péče o vlastní osobu
Pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek
Zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
Aktivizační činnosti
Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
Sociálně terapeutické činnosti
Zdravotní péče:
Poskytování zdravotní péče

z/P/
z/P/
z/P/
z/P/
z/P/
z/P/

(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)

z/P/

(A/N)

Seznam období poskytování ubytování uživateli (libovolný počet záznamů období
poskytování ubytování):
Od data
z/P/
(datum)
Do data
z/P/
(datum)
Informace o poskytnutých činnostech pobytovou formou se vykazují souhrnně za všechna
období poskytnutí ubytování.

6.1.2.12 Domovy se zvláštním režimem
Poskytnuté činnosti:
Pomoc při úkonech péče o vlastní osobu
Pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek
Zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
Aktivizační činnosti
Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
Sociálně terapeutické činnosti
Copyright © 2014 OKsystem s.r.o.
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Zdravotní péče:
Poskytování zdravotní péče

z/P/

(A/N)

Seznam období poskytování ubytování uživateli (libovolný počet záznamů období
poskytování ubytování):
Od data
z/P/
(datum)
Do data
z/P/
(datum)
Informace o poskytnutých činnostech pobytovou formou se vykazují souhrnně za všechna
období poskytnutí ubytování.

6.1.2.13 Chráněné bydlení
Setkání:
Celkový počet hodin
z/P/
(Souhrnně za všechny činnosti)
Počet setkání
z/P/
(Souhrnně za všechny činnosti)
Údaji „Celkový počet hodin“ a „Počet setkání“ se dohromady vykazují tyto činnosti:
pomoc s chodem domácnosti
zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
výchovné, vzděl. a akt. činnosti
pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
sociálně terapeutické činnosti
Poskytnuté činnosti:
Pomoc s chodem domácnosti
Zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
Výchovné, vzděl. a akt. činnosti
Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
Sociálně terapeutické činnosti

z/P/
z/P/
z/P/
z/P/
z/P/

(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)

Strava:
Pomoc s přípravou stravy
Zajištění stravy

z/P/
z/P/

(A/N)
(A/N)

Seznam období poskytování ubytování uživateli (libovolný počet záznamů období
poskytování ubytování):
Od data
z/P/
(datum)
Do data
z/P/
(datum)
Informace o poskytnutých činnostech pobytovou formou se vykazují souhrnně za všechna
období poskytnutí ubytování.

6.1.2.14 Soc. služby poskytované ve zdrav. zařízeních lůžkové péče
Poskytnuté činnosti:
Pomoc při úkonech péče o vlastní osobu
Pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek
Zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
Sociálně terapeutické činnosti
Aktivizační činnosti
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Seznam období poskytování ubytování uživateli (libovolný počet záznamů období
poskytování ubytování):
Od data
z/P/
(datum)
Do data
z/P/
(datum)
Informace o poskytnutých činnostech pobytovou formou se vykazují souhrnně za všechna
období poskytnutí ubytování.

6.1.2.15 Azylové domy
Setkání:
Počet setkání do 15 min
z/P/
Počet setkání do 30 min
z/P/
Počet setkání do 60 min
z/P/
Počet setkání do 90 min
z/P/
Počet setkání do 120 min
z/P/
Počet setkání nad 120 min
z/P/
Údaji počtu setkání jsou dohromady vykázány tyto činnosti:
název
pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
Strava:
Využití podmínek pro přípravu stravy
Zajištění / poskytnutí stravy

z/P/
z/P/

(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)

(A/N)
(A/N)

Seznam období poskytování ubytování uživateli (libovolný počet záznamů období
poskytování ubytování):
Od data
z/P/
(datum)
Do data
z/P/
(datum)
Informace o setkání se vykazují souhrnně za všechna období poskytnutí ubytování.

6.1.2.16 Domy na půl cesty
Setkání:
Počet setkání do 15 min
Počet setkání do 30 min
Počet setkání do 60 min
Počet setkání do 90 min
Počet setkání do 120 min
Počet setkání nad 120 min
Údaji počtu setkání se dohromady vykazují tyto činnosti:
zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
sociálně terapeutické činnosti

z/P/
z/P/
z/P/
z/P/
z/P/
z/P/

(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)

Seznam období poskytování ubytování uživateli (libovolný počet záznamů období
poskytování ubytování):
Od data
z/P/
(datum)
Do data
z/P/
(datum)
Informace o setkání se vykazují souhrnně za všechna období poskytnutí ubytování.
Copyright © 2014 OKsystem s.r.o.
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6.1.2.17 Služby následné péče
Setkání:
Počet setkání do 15 min
Počet setkání do 30 min
Počet setkání do 60 min
Počet setkání do 90 min
Počet setkání do 120 min
Počet setkání nad 120 min
Údaji počtu setkání se dohromady vykazují tyto činnosti:
pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
soc. terap. č. vedoucí k abstinenci atd.
zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
Strava:
Zajištění / poskytnutí stravy
Využití podmínek pro přípravu stravy

(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)

z/PA/
z/PA/
z/PA/
z/PA/
z/PA/
z/PA/

z/P/
z/P/

(A/N)
(A/N)

Seznam období poskytování ubytování uživateli (libovolný počet záznamů období
poskytování ubytování):
Od data
z/P/
(datum)
Do data
z/P/
(datum)
Informace o setkání se vykazují souhrnně za všechna období poskytnutí ubytování.

6.1.2.18 Sociálně terapeutické dílny
Poskytování služby:
Počet dní ve službě
Počet hodin ve službě

(za celou službu)
(za celou službu)

Setkání:
Počet setkání do 15 min
Počet setkání do 30 min
Počet setkání do 60 min
Počet setkání do 90 min
Počet setkání do 120 min
Počet setkání nad 120 min
Údaji počtu setkání se dohromady vykazují tyto činnosti:
nácvik dovedností k soc. začleňování
podpora zákl. prac. návyků a doved.

z/A/
z/A/
z/A/
z/A/
z/A/
z/A/

(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)

Počet poskytnutých činností:
Pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek

z/A/

(počet)

Strava:
Pomoc při zajištění stravy
Poskytnutí stravy

d/A/
d/A/

(A/N)
(A/N)
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6.1.2.19 Terapeutické komunity
Setkání:
Počet setkání do 15 min
Počet setkání do 30 min
Počet setkání do 60 min
Počet setkání do 90 min
Počet setkání do 120 min
Počet setkání nad 120 min
Údaji počtu setkání se dohromady vykazují tyto činnosti:
zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
sociálně terapeutické činnosti

(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)

z/P/
z/P/
z/P/
z/P/
z/P/
z/P/

Strava:
Zajištění / poskytnutí stravy
Využití podm. pro přípravu stravy / pomoc s přípravou

z/P/
z/P/

(A/N)
(A/N)

Seznam období poskytování ubytování uživateli (libovolný počet záznamů období
poskytování ubytování):
Od data
z/P/
(datum)
Do data
z/P/
(datum)
Informace o setkání se vykazují souhrnně za všechna období poskytnutí ubytování.

6.2 Činnosti poskytnuté anonymním uživatelům



Činnosti se vykazují za každou sociální službu samostatně.
Vykazují se za všechny uživatele dohromady.



Výkaz poskytnutých činností se skládá ze dvou částí:
1. Vykazování poskytnutých základních činností
2. Vykazování poskytnutých fakultativních činností uživateli




Údaje o základních nebo fakultativních činnostech nejsou povinné.
Informace o dané formě poskytování lze importovat pouze tehdy, jestliže je daná
forma pro druh služby přípustná. Avšak naimportují se i tehdy, jestliže uživatele
poskytování v dané formě ve výkazu neuvedl. Importem se poskytování této formy
navolí

6.2.1 Vykazování základních činností
Za každou sociální službu se vykazuje:
Počet anonymních uživatelů

(Nepovinný
odborný
odhad
počtu
uživatelů služby, kterým byla poskytnuta)
(Stručný popis jak byl počet uživatelů
stanoven, co přesně vyjadřuje)

Komentář
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Poznámka k popisu podmínek uvedených u jednotlivých služeb: Poznámka: Nezadané
odborné odhady se berou jako nuly.

6.2.1.1 Odborné sociální poradenství
Setkání:
Počet setkání do 15 min
Počet setkání do 30 min
Počet setkání do 60 min
Počet setkání do 90 min
Počet setkání do 120 min
Počet setkání nad 120 min
Údaji počtu setkání se dohromady vykazují tyto činnosti:
zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
sociálně terapeutické činnosti
Odborný odhad časového podílu činnosti na setkání:
Zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
Sociálně terapeutické činnosti

z/AT/
z/AT/
z/AT/
z/AT/
z/AT/
z/AT/

(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)

d/AT/
d/AT/
d/AT/

(%)
(%)
(%)
∑=100%

Činnosti poskytnuté v rámci soc. terapeutické činnosti
– jen jestliže odborný odhad Sociálně terapeutické činnosti je > 0%:
Poradenství v oblasti orientace v sociálních systémech
Poradenství v oblasti práva
Poradenství v oblasti psychologie
Poradenství v oblasti vzdělání
Počet poskytnutých činností:
Intervence v zájmu klienta
Další činnosti:
Půjčování kompenzačních pomůcek

d/AT/
d/AT/
d/AT/
d/AT/

(A/N)
(A/N)
(A/N)
(A/N)

z/AT/ (počet)
(celkový počet půjčených pomůcek za
celou službu)

6.2.1.2 Raná péče
Setkání:
Počet setkání do 30 min
Počet setkání do 60 min
Počet setkání do 90 min
Počet setkání do 120 min
Počet setkání do 150 min
Počet setkání do 180 min
Počet setkání nad 180 min
Údaji počtu setkání se dohromady vykazují tyto činnosti:
zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
výchovné, vzděl. a akt. činnosti
pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
sociálně terapeutické činnosti
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(počet)
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Odborný odhad časového podílu činnosti na setkání:
Zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
Výchovné, vzděl. a akt. činnosti
Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
Sociálně terapeutické činnosti

d/AT/
d/AT/
d/AT/
d/AT/

(%)
(%)
(%)
(%)
∑=100%

z/AT/
z/AT/
z/AT/
z/AT/
z/AT/
z/AT/

(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)

z/AT/
z/AT/
z/AT/
z/AT/
z/AT/
z/AT/
z/AT/
z/AT/

(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)

6.2.1.3 Telefonická krizová pomoc
Hovory:
Počet hovorů do 5 min
Počet hovorů do 10 min
Počet hovorů do 15 min
Počet hovorů do 20 min
Počet hovorů do 25 min
Počet hovorů do 30 min
Počet hovorů do 35 min
Počet hovorů do 40 min
Počet hovorů do 45 min
Počet hovorů do 50 min
Počet hovorů do 55 min
Počet hovorů do 60 min
Počet hovorů nad 60 min

z/T/
z/T/
z/T/
z/T/
z/T/
z/T/
z/T/
z/T/
z/T/
z/T/
z/T/
z/T/
z/T/

(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)

Počet poskytnutých činností:
Intervence v zájmu klienta

z/T/

(počet)

6.2.1.4 Tlumočnické služby
Setkání:
Počet setkání do 15 min
Počet setkání do 30 min
Počet setkání do 60 min
Počet setkání do 90 min
Počet setkání do 120 min
Počet setkání nad 120 min
Údaji počtu setkání se dohromady vykazují tyto činnosti:
zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.

6.2.1.5 Kontaktní centra
Setkání:
Počet setkání do 15 min
Počet setkání do 30 min
Počet setkání do 60 min
Počet setkání do 90 min
Počet setkání do 120 min
Počet setkání do 150 min
Počet setkání do 180 min
Počet setkání nad 180 min
Copyright © 2014 OKsystem s.r.o.
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Údaji počtu setkání se dohromady vykazují tyto činnosti:
pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
sociálně terapeutické činnosti
poskytnutí podmínek pro os. hygienu
Odborný odhad časového podílu činnosti na setkání:
Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
Sociálně terapeutické činnosti
Poskytnutí podmínek pro os. hygienu

d/AT/
d/AT/
d/AT/

(%)
(%)
(%)
∑=100%

z/PAT/
z/PAT/
z/PAT/
z/PAT/

(počet)
(počet)
(počet)
(počet)

d/PAT/
d/PAT/

(%)
(%)
∑=100%

6.2.1.6 Krizová pomoc
Setkání:
Počet setkání do 15 min
Počet setkání do 30 min
Počet setkání do 60 min
Počet setkání nad 60 min
Údaji počtu setkání se dohromady vykazují tyto činnosti:
pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
sociálně terapeutické činnosti
Odborný odhad časového podílu činnosti na setkání:
Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
Sociálně terapeutické činnosti

Strava:
Počet uživatelů, kterým byla poskytnuta strava
z/P/
Počet uživatelů, kterým byla zajištěna pomoc při zajištění stravy
z/P/
Počty lůžkodnů:
Počet skutečně využitých lůžkodnů
z/P/
Maximální počet využitelných lůžkodnů
z/P/

(počet)
(počet)
(počet)
(počet)

6.2.1.7 Nízkoprahová denní centra
Setkání:
Počet setkání do 60 min
Počet setkání nad 60 min
Údaji počtu setkání se dohromady vykazuje činnost:
pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
Počet poskytnutých činností:
Pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek

z/TA/ (počet)
z/TA/ (počet)

z/TA/ (počet)

Strava:
Počet uživatelů, kterým byla poskytnuta strava
z/TA/ (počet)
Počet poskytnutých jídel
z/TA/ (počet)
Počet uživatelů, kterému byla zajištěna pomoc při zajištění stravy
z/TA/ (počet,
nepovinný údaj)
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6.2.1.8 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Setkání:
Počet setkání do 15 min
Počet setkání do 30 min
Počet setkání do 60 min
Počet setkání do 90 min
Počet setkání do 120 min
Počet setkání nad 120 min
Počet setkání do 60 min
Počet setkání nad 60 min
Údaji počtu setkání se dohromady vykazují tyto činnosti:
zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
výchovné, vzděl. a akt. činnosti
pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
sociálně terapeutické činnosti
Odborný odhad časového podílu činnosti na setkání:
Zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
Výchovné, vzděl. a akt. činnosti
Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
Sociálně terapeutické činnosti

z/T/
z/T/
z/T/
z/T/
z/T/
z/T/
z/A/
z/A/

(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)

d/AT/
d/AT/
d/AT/
d/AT/

(%)
(%)
(%)
(%)
∑=100

z/A/
z/A/

(počet)
(počet)

6.2.1.9 Noclehárny
Počet poskytnutých činností:
Pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek
Poskytnutí přenocování

6.2.1.10 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Setkání:
Počet setkání do 15 min
Počet setkání do 30 min
Počet setkání do 60 min
Počet setkání do 90 min
Počet setkání do 120 min
Počet setkání nad 120 min
Údaji počtu setkání se dohromady vykazují tyto činnosti:
zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
výchovné, vzděl. a akt. činnosti
pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
sociálně terapeutické činnosti
Odborný odhad časového podílu činnosti na setkání:
Zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
Výchovné, vzděl. a akt. činnosti
Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
Sociálně terapeutické činnosti
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z/TA/
z/TA/
z/TA/
z/TA/
z/TA/
z/TA/

(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)

d/TA/
d/TA/
d/TA/
d/TA/

(%)
(%)
(%)
(%)
∑=100
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6.2.1.11 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP
Setkání:
Počet setkání do 15 min
Počet setkání do 30 min
Počet setkání do 60 min
Počet setkání do 90 min
Počet setkání do 120 min
Počet setkání nad 120 min
Údaji počtu setkání se dohromady vykazují tyto činnosti:
zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
sociálně terapeutické činnosti
Odborný odhad časového podílu činnosti na setkání:
Zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
Sociálně terapeutické činnosti

z/TA/
z/TA/
z/TA/
z/TA/
z/TA/
z/TA/

(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)

d/TA/
d/TA/
d/TA/

(%)
(%)
(%)
∑=100

z/T/
z/T/
z/T/
z/T/
z/T/
z/T/

(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)

d/T/
d/T/

(%)
(%)
∑=100

z/PAT/
z/PAT/
z/PAT/
z/P/
z/P/
z/P/
z/AT/

(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)

6.2.1.12 Terénní programy
Setkání:
Počet setkání do 15 min
Počet setkání do 30 min
Počet setkání do 60 min
Počet setkání do 90 min
Počet setkání do 120 min
Počet setkání nad 120 min
Údaji počtu setkání se dohromady vykazují tyto činnosti:
zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
Odborný odhad časového podílu činnosti na setkání:
Zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.

6.2.1.13 Sociální rehabilitace
Setkání:
Počet setkání do 15 min
Počet setkání do 30 min
Počet setkání do 60 min
Počet setkání do 90 min
Počet setkání do 120 min
Počet setkání nad 120 min
Počet setkání nad 60 min
Údaji počtu setkání se dohromady vykazují tyto činnosti:
zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
výchovné, vzděl. a akt. činnosti
pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
nácvik dovedností k soc. začleňování
Copyright © 2014 OKsystem s.r.o.
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Odborný odhad časového podílu činnosti na setkání:
Zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
Výchovné, vzděl. a akt. činnosti
Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
Nácvik dovedností k soc. začleňování

d/PAT/
d/PAT/
d/PAT/
d/PAT/

(%)
(%)
(%)
(%)
∑=100%

Počet poskytnutých činností:
Pomoc při os. hygieně / poskytnutí podmínek

z/P/

(počet)

Strava:
Počet uživatelů, kterým byla poskytnuta strava

z/P/

(počet)

Počty lůžkodnů:
Počet skutečně využitých lůžkodnů
Maximální počet využitelných lůžkodnů

z/P/
z/P/

(počet)
(počet)

6.2.1.14 Intervenční centra
Setkání:
Počet setkání do 15 min
Počet setkání do 30 min
Počet setkání do 60 min
Počet setkání do 90 min
Počet setkání do 120 min
Počet setkání nad 120 min
Údaji počtu setkání se dohromady vykazují tyto činnosti:
pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
soc. terap. č.: kriz. intervence a další
Odborný odhad časového podílu činnosti na setkání:
Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
Soc. terap. č.: kriz. intervence a další

z/PAT/
z/PAT/
z/PAT/
z/PAT/
z/PAT/
z/PAT/

(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)
(počet)

d/PAT/
d/PAT/

(%)
(%)
∑=100%

Strava:
Počet uživatelů, kterým byla poskytnuta strava
z/P/
Počet uživatelů, kterému byla zajištěna pomoc při zajištění stravy
z/P/
Počty lůžkodnů:
Počet skutečně využitých lůžkodnů
z/P/
Maximální počet využitelných lůžkodnů
z/P/

(počet)
(počet)
(počet)
(počet)

6.3 Vykazování fakultativních činností
Na všech sociálních službách se fakultativní činnosti vykazují souhrnně za všechny formy
poskytování.
Poskytnuté fakultativní činnosti:
Seznam poskytnutých fakultativních činností
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obsahuje
fakultativní
činnosti
povolené pro danou službu, které
byly
alespoň
jednou
ve
sledovaném období poskytnuty.)
(Volný text pro výčet činnosti
neuvedených v číselníku)

Jiné fakultativní činnosti

6.4 Odborný odhad časového podílu činnosti na setkání
U vybraných sociálních služeb se vykazuje odborný odhad časového podílu činnosti na
setkání.
U sociálních služeb, pro které se nemusí uzavírat s uživatelem smlouvy, se odborný odhad
vykazuje u služeb: odborné sociální poradenství, raná péče, kontaktní centra, krizová
pomoc, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se ZP, terénní programy, sociální
rehabilitace, intervenční centra.
Vykazování odborného odhadu je u jednotlivých sociálních služeb popsáno
v předcházejících kapitolách v rámci výkazu činností poskytnutým anonymním uživatelům.
U sociálních služeb, pro které se vykazují karty uživatelů, se odborný odhad uvádí pouze u
služeb:
 domy na půl cesty,
 služby následné péče,
 sociálně terapeutické dílny a
 terapeutické komunity.

6.4.1 Domy na půl cesty
Odborný odhad časového podílu činnosti na setkání (za všechny formy poskytování):
Zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
d/P/ (%)
Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
d/P/ (%)
Sociálně terapeutické činnosti
d/P/ (%)
∑=100%

6.4.2 Služby následné péče
Odborný odhad časového podílu činnosti na setkání (za všechny formy poskytování):
Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
d/PA/
(%)
Soc. terap. č. vedoucí k abstinenci atd.
d/PA/
(%)
Zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
d/PA/
(%)
∑=100%

6.4.3 Sociálně terapeutické dílny
Odborný odhad časového podílu činnosti na setkání (za všechny formy poskytování):
Nácvik dovedností k soc. začleňování
d/A/
(%)
Podpora zákl. prac. návyků a doved
d/A/
(%)
∑=100
Copyright © 2014 OKsystem s.r.o.
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6.4.4 Terapeutické komunity
Odborný odhad časového podílu činnosti na setkání (za všechny formy poskytování):
Zprostředkování kontaktu se spol. prostř.
d/P/
(%)
Pomoc při uplatňování práv, zájmů aj.
d/P/
(%)
Sociálně terapeutické činnosti
d/P/
(%)
∑=100%
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