
Pravidla pro zařazení a aktualizaci „Minimální sítě 

poskytovatelů sociálních služeb ve městě Nymburk na léta 

2021 - 2023“ 

1. „Minimální sítí sociálních služeb města Nymburk“ (dále jen „Minimální síť“) je 

rozuměn souhrn registrovaných a pověřených sociálních služeb ze strany 

Středočeského kraje či výjimečně MPSV, které fungují na území města Nymburk 

nebo pro občany města Nymburk, na jejichž vzniku, existenci nebo rozvoji má město 

Nymburk zájem a finančně je podporuje formou programové dotace v oblasti podpory 

sociálních služeb. 

2. „Minimální síť“ je otevřená. Změny ve struktuře „Minimální sítě“ podléhají schválení 

Zastupitelstva města Nymburk, na základě doporučení Rady města Nymburk a na 

návrh Sociální a zdravotní komise RM Nymburk a Řídící skupiny komunitního 

plánování sociálních služeb. 

3. Za aktualizaci sítě se považuje: 

a) změna parametrů poskytování sociální služby v Minimální síti (změna územní 

působnosti, změna místa poskytování nebo cílové skupiny, změna rozsahu 

poskytovaných služeb.), 

b) zařazení sociální služby a jejího poskytovatele do Minimální sítě v průběhu trvání 

Minimální sítě, 

 c) vyřazení (výstup) sociální služby a jejího poskytovatele z Minimální sítě v průběhu 

trvání sítě. 

Aktualizace sítě podléhají schválení Zastupitelstva města Nymburk, na základě 

doporučení Rady města Nymburk a na návrh Sociální a zdravotní komise RM 

Nymburk a Řídící skupiny komunitního plánování sociálních služeb. 

4. Sociální služba je službou poskytovanou v souladu s podmínkami zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a její financování z veřejných 

rozpočtů je možné na základě „pověření“ jejího poskytovatele k poskytování služeb v 

obecném hospodářském zájmu. 

5.  Poskytovatel, který žádá o zařazení sociální služby do Minimální sítě ve městě 

Nymburk, musí být zařazen do „Sítě sociálních služeb Středočeského kraje“ nebo 

výjimečně a odůvodněně mezi „Veřejně podporované sociální služby s celostátní a 

nadregionální působností“. V obou případech musí být služba zařazena v těchto sítích 



pro druh a minimálně kapacitu sociální služby a její dostupnost, která je v souladu 

s lokalitou dopadu Minimální sítě a na kterou služba žádá zařazení (nelze žádat na 

větší kapacity a na služby, které nejsou v souladu se sítí Středočeského kraje či 

výjimečně sítě s celostátní a nadregionální působnosti
1
). Bez splnění této podmínky 

nelze sociální službu do Minimální sítě zařadit. Zároveň je sociální služba povinna mít 

po dobu zařazení v Minimální síti vydáno Pověření ke službě obecného 

hospodářského zájmu na službu, pro které je v Minimální síti zařazena (možno i 

navazující Pověření), a to ze strany Středočeského kraje či výjimečně MPSV ČR. 

6. Minimální síť se schvaluje na období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023. 

7. Žádosti o zařazení do „Minimální sítě 2021 - 2023“ se podávají do 11. 1. 2021, popř, 

v dalších termínech vyhlášených městem Nymburk dle aktuálně zjištěné potřeby, na 

předepsaném formuláři a odevzdávají se buď na podatelnu Městského úřadu 

v Nymburce sídlící na adrese Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, nebo 

poštou na adresu Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 

Nymburk. Při obou možnostech odevzdání je obálka označena textem „Minimální síť 

2020“. Kromě fyzické papírové formy se žádosti musí podat také v elektronické 

podobě na email: kpssnbk@gmail.com. Jednotlivé žádosti o zařazení dále eviduje 

Odbor sociálních věcí Městského úřadu Nymburk, který dále předkládá veškeré 

podklady pro jednání odborným orgánům Rady města Nymburk v sociální oblasti. 

Žadatel podává na každou sociální službu, kterou požaduje zařadit do Minimální 

sítě žádost samostatně. 

8. Řídící skupina KPSS a Sociální a zdravotní komise RM Nymburk projednává a dává 

stanovisko k podaným žádostem. Na základě stanoviska těchto poradních orgánů 

předkládá Odbor sociálních věcí Městského úřadu Nymburk závěrečné doporučení 

k projednání RM Nymburk, respektive ZM Nymburk. Zařazení do sítě podléhá 

schválení ZM Nymburk. 

9. Aktuální podoba Minimální sítě, tedy v roce 2020, je v souladu s platným 

„Střednědobým plánem rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb města 

Nymburk na období 2017-2020“ a vychází z hodnocení níže uvedených indikátorů: 

a) Pokud působí v městě Nymburk více stejných služeb, čím se od nich odlišuje? 

b) Je zařízení registrováno a certifikováno (pokud tuto povinnost má)? 

c) Zapadá do krajské, celonárodní sítě služeb (národní strategie apod.)? 

                                                           
1
  Ve výjimečných a odůvodněných případech lze tuto kapacitu překročit, tato výjimka musí být zvlášť schválena 
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d) Dostupnost (lokální, časová, finanční, kapacitní, dostupnost pro danou cílovou 

skupinu). 

e) Význam pro lokalitu – co by se stalo, kdyby zařízení neexistovalo? 

f) Jaká je kapacita zařízení stanovená (dle registrace) x reálná (průměrná)? 

g) Počet uživatelů – klientů/počet potencionálních (neobsloužených, či 

odmítnutých zájemců). 

h) Požaduje poskytovatel u mimonymburských uživatelů služby finanční 

spoluúčast od jejich domovské obce (pokud o ní žádat může)? 

i) Jaká jsou společenská rizika, ohrožení, která zařízení svojí činností eliminuje? 

j) Jaký je dopad (vedlejší užitek) z činnosti zařízení na jiné společenské skupiny 

než je cílová skupina (rodiče, partneři, dobrovolnická služba, vytváření 

pracovních návyků apod.)? 

k) Kvantifikace přímé práce s klienty: 

 Sledování vytíženosti pracovníků pracujících s klienty + počty 

kontaktů, intervencí apod. 

 Možnost porovnání vytíženosti pracovníků stejné služby u různých 

poskytovatelů. 

   l) Finanční náklady přepočtené na jednotku (kontakt, klient apod.). 

   m) Odhad (prognóza) potřebnosti služby v horizontu následujících 3 let. 

   n) Celkový počet přímých pracovníků ve službě (přepočtené úvazky). 

   o) Celkový počet pracovníků pro administrativní zajištění služby (přepočtené 

úvazky). 

   p) Je pro činnost služby finanční příspěvek z rozpočtu města nezbytný? 

   q) Úspěšnost služby – pokus o její kvalifikaci a kvantifikaci (platí i pro služby 

sociální prevence). 

10. Pro zařazení do Minimální sítě na roky 2021 až 2023 budou údaje k indikátorům, dle 

odstavce č. 9 poskytnuty jednotlivými poskytovateli sociálních služeb a budou 

vyhodnoceny Řídící skupinou KPSS a Sociální a zdravotní komisí RM Nymburk 

z hlediska primárně potřebnosti, a doplňkově i výkonnosti a nákladovosti dané služby. 

11. Žadatel o zařazení sociální služby do Minimální sítě je povinný poskytnout maximální 

možnou součinnost Odboru sociálních věcí Městského úřadu Nymburk, nebo jím 

pověřeným osobám při sběru údajů o sociální službě, které jsou potřebné pro ověření 

indikátorů uvedených v odstavci č. 9. 

 



Definice pojmů 

1. Poskytovatelem sociálních služeb se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která má 

oprávnění k poskytování sociálních služeb na základě rozhodnutí o registraci 

příslušného krajského úřadu nebo Ministerstva práce a sociálních věcí České 

republiky (§ 78 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 

předpisů). 

2.  „Minimální sítí sociálních služeb města Nymburk“ (dále také jen „Minimální síť“) 

je rozuměn souhrn poskytovatelů působících na území města Nymburk, na jejichž 

existenci rozvoji nebo vzniku má město Nymburk zájem a finančně je podporuje. 

3. Komunitní plánování sociálních služeb je metoda, kterou lze na úrovni obce 

plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním potřebám uživatelů sociálních 

služeb a také možnostem zadavatelů sociálních služeb. Cílem plánování je vytvořit 

systém sociálních služeb, který odpovídá zjištěným potřebám komunity. Na procesu 

komunitního plánování se podílejí zadavatel, poskytovatelé a uživatelé sociálních 

služeb. Město Nymburk dlouhodobě plánuje rozvoj sociálních služeb pomocí metody 

komunitního plánování a aktuální strategie je vždy zpracována v dokumentu s názvem 

„Střednědobý plán rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb“. Všechny 

dokumenty z oblasti komunitního plánování jsou dostupné na www.mesto-nymburk.cz 

4. Řídící skupinu KPSS zřizuje Rada města Nymburk. Je tvořena koordinátorem 

komunitního plánování, vedoucí odboru sociálních věcí, vedoucími pracovních skupin 

a dalšími zájemci o proces plánování sociálních služeb. Řídící skupina pro KPSS 

projednává výstupy z pracovních skupin a připravuje jejich realizaci, vyhodnocuje 

naplňování komunitního plánu a zpracovává podklady pro Sociální a zdravotní komisi 

ve věcech financování a KPSS, radu města a zastupitelstvo města. Členové Řídící 

skupiny pro KPSS jsou jmenování radou města. 

5. Sociální a zdravotní komise RM Nymburk – je poradním a iniciačním orgánem rady 

města Nymburk v sociální oblasti. 

6. Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností podle zákona č. 108/2006 

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zajišťujících pomoc a 

podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení 

(§3 písm. a) zákona o sociálních službách). Sociální služby zahrnují: sociální 

poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence (§ 32 zákona o sociálních 

službách). 

http://www.mesto-nymburk.cz/

