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Příloha č. 3  

 

Přehled indikátorů jednotlivých sociálních služeb 
 

 

Pobytové služby sociální péče: 
 

Druh sociální služby  Indikátor  

Domovy pro osoby se zdravotním postižením Celkový počet lůžkodnů/rok  

Domovy pro seniory Celkový počet lůžkodnů/rok 

Domovy se zvláštním režimem Celkový počet lůžkodnů/rok 

Chráněné bydlení  Celkový počet lůžkodnů/rok 

Odlehčovací služby – pobytové  Celkový počet lůžkodnů/rok 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče  Celkový počet lůžkodnů/rok 

Týdenní stacionáře  Celkový počet lůžkodnů/rok 

 

 

Ambulantní služby sociální péče: 
 

Druh sociální služby  Indikátor  

Centra denních služeb  Celkový počet hodin přímé péče na průměrný přepočtený úvazek 

PP/rok  

Denní stacionáře  Celkový počet hodin přímé péče/rok  

Odlehčovací služby – ambulantní  Celkový počet hodin přímé péče na průměrný přepočtený úvazek 

PP/rok  

Pečovatelská služba  Celkový počet hodin přímé péče/rok, celkový počet hodin přímé péče 

s příplatkem ke mzdě za víkendy, státní svátky aj./rok  

 

 

Terénní služby sociální péče: 
 

Druh sociální služby  Indikátor  

Odlehčovací služby – terénní  Celkový počet hodin přímé péče včetně cesty na průměrný přepočtený 

úvazek PP/rok  

Osobní asistence  Celkový počet hodin přímé péče bez cesty na průměrný přepočtený 

úvazek PP/rok  

Pečovatelská služba  Celkový počet hodin přímé péče včetně cesty/rok, celkový počet hodin 

přímé péče s příplatkem ke mzdě za víkendy, státní svátky aj./rok 

Podpora samostatného bydlení  Celkový počet hodin přímé péče včetně cesty na průměrný přepočtený 

úvazek PP/rok  

 

 

Pobytové služby sociální prevence: 
 

Druh sociální služby  Indikátor  

Azylové domy Celkový počet lůžkodnů/rok 

Domy na půl cesty  Celkový počet lůžkodnů/rok 

Krizová pomoc  Celkový počet lůžkodnů/rok 

Sociální rehabilitace – pobytová  Celkový počet lůžkodnů/rok 
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Ambulantní a terénní služby sociální prevence: 

 
Druh sociální služby  Indikátor  

Intervenční centra  Celkový počet hodin poskytnutých intervencí na průměrný 

přepočtený úvazek PP/rok;  

Počet podpořených osob na průměrný přepočtený úvazek PP/rok  

Kontaktní centra  Celkový počet hodin poskytnutých intervencí (individuálních, 

skupinových a interdisciplinárních) na průměrný přepočtený úvazek 

PP/rok nebo 

Celkový počet kontaktů na průměrný přepočtený úvazek PP/rok 

(výběr je na uvážení žadatele) 

Krizová pomoc  Celkový počet kontaktů na průměrný přepočtený úvazek PP/rok  

Nízkoprahová denní centra  Celkový počet hodin poskytnutých intervencí (individuálních, 

skupinových a interdisciplinárních) na průměrný přepočtený úvazek 

PP/rok nebo 

Celkový počet kontaktů na průměrný přepočtený úvazek PP/rok 

(výběr je na uvážení žadatele) 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež  Celkový počet hodin poskytnutých intervencí (individuálních, 

skupinových a interdisciplinárních) na průměrný přepočtený úvazek 

PP/rok nebo 

Celkový počet kontaktů na průměrný přepočtený úvazek PP/rok 

(výběr je na uvážení žadatele) 

Noclehárny  Počet lůžkodnů/rok  

Raná péče  Celkový počet hodin poskytnutých intervencí (individuálních, 

skupinových a interdisciplinárních) na průměrný přepočetný úvazek 

PP/rok nebo 

Celkový počet kontaktů na průměrný přepočtený úvazek PP/rok 

(výběr je na uvážení žadatele) 

Služby následné péče Celkový počet hodin poskytnutých intervencí na průměrný 

přepočtený úvazek PP/rok  

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s 

dětmi  

Celkový počet hodin poskytnutých intervencí (bez cesty) 

na průměrný přepočtený úvazek PP/rok nebo 

Celkový počet podpořených osob na průměrný přepočtený úvazek 

PP/rok (výběr je na uvážení žadatele) 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a 

osoby se zdravotním postižením  

Celkový počet hodin poskytnutých intervencí (bez cesty) 

na průměrný přepočtený úvazek PP/rok  

Sociálně terapeutické dílny  Celkový počet hodin poskytnutých intervencí (individuálních, 

skupinových a interdisciplinárních) na průměrný přepočtený úvazek 

PP/rok nebo 

Celkový počet kontaktů na průměrný přepočtený úvazek PP/rok 

(výběr je na uvážení žadatele) 

Sociální rehabilitace  Celkový počet hodin poskytnutých intervencí (individuálních, 

skupinových a interdisciplinárních) na průměrný přepočtený úvazek 

PP/rok nebo 

Počet podpořených osob na průměrný přepočtený úvazek PP/rok 

(výběr je na uvážení žadatele) 

Telefonická krizová pomoc  Celkový počet hodin poskytnutých intervencí na průměrný 

přepočtený úvazek PP/rok  

Terénní programy Celkový počet hodin poskytnutých intervencí (individuálních, 

skupinových a interdisciplinárních) na průměrný přepočtený úvazek 

PP/rok nebo 

Celkový počet kontaktů na průměrný přepočtený úvazek PP/rok 

(výběr je na uvážení žadatele) 

Tlumočnické služby  Celkový počet kontaktů na průměrný přepočtený úvazek PP/rok  
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Odborné sociální poradenství: 

 
Druh sociální služby  Indikátor  

Odborné sociální poradenství  Celkový počet hodin poskytnutých intervencí (individuálních, 

skupinových a interdisciplinárních) na průměrný přepočtený 

úvazek PP/rok 

 

 

Vykazování indikátorů: 

 

1. Při vykazování těchto indikátorů vychází poskytovatelé služeb z aktuálních metodik pro sběr 

dat v rámci aplikace KISSOS (pokud pro danou službu není stanoven specifický indikátor 

odlišný od krajských indikátorů). 

2. U sociálních služeb se indikátory vykazují s rozlišením na uživatele z jednotlivých obcí v ORP 

Vsetín a obcí připojených do spolufinancování sociálních služeb (viz Formulář žádosti 

o dotaci – III. Účel podpory, bod 2 Podklady pro určení dotace).  

3. Vykazuje se předpoklad poskytnutých indikátorů pro rok 2020 občanům z jednotlivých obcí 

zapojených do spolufinancování sociálních služeb v ORP Vsetín a připojených obcí. 

 


