56 CSR Statistiky
Modul CSR Statistiky slouží ke tvorbě sestav – statistik Centra sociální rehabilitace.
Modul nabízí jak statistiku jednotnou, tak i možnost se složit statistiku vlastní z předem
připravených možností. Sestavy jsou generovány do aplikace Microsoft Word.

Popis modulu
Okno modulu je rozděleno do dvou částí. V horní části se nachází panel s informací o
aktuální skupině, zbylou plochu okna zabírají záložky:
• Záložka „Výběr klientů“ – slouží k omezení klientů, kteří budou zahrnuti do sestavy.
• Záložka „Výběr statistiky“ – slouží k volbě požadované statistiky.

Záložka „Výběr klientů“
Tato záložka umožňuje omezit klienty, kteří budou do výsledné sestavy zahrnuti.
Záložka je rozdělena do jednotlivých seskupení, které sdružují příbuzné volby a omezení.

Seskupení „Období“ slouží k omezení období, za které bude sestava generována. Pro
omezení klientů je třeba dále specifikovat vztah klientů k tomuto období v seskupení „Vztah
klientů k zadanému období“. Je možné zvolit klienty, kteří byly v daném období do
evidence Centra sociální rehabilitace zavedeni nebo všichni klienti, kteří již ve zvoleném
období v evidenci byly evidováni. Seskupení „Klienti dle stavu“ slouží k omezení klientů,
kteří budou do výsledné sestavy zahrnuti. Volba „Spolupráce přerušena“ zahrnuje klienty,
kteří byly po celé zadané období ve stavu služba přerušena. Seskupení „Klienti dle
zaměstnání“ umožňuje omezit klienty dle hlediska, zda jsou nebo nejsou zaměstnáni.
Seskupení „Aktivity Centra sociální rehabilitace“ umožňuje do sestavy zahrnout klienty,

kteří byli nebo nebyli zapojeni do vybraných aktivit Centra sociální rehabilitace v závislosti
na nastavení volby „negativní vyjádření“. Seskupení „Příslušnost k pracovníkovi“
umožňuje do sestavy zahrnout klienty, kteří příslušeli nebo nepříslušeli vybraným
pracovníkům Centra sociální rehabilitace v závislosti na nastavení volby „negativní
vyjádření“. Seskupení „Úřad práce“ umožňuje do sestavy zahrnout klienty, kteří byli nebo
nebyli evidováni na vybraných úřadech práce v závislosti na nastavení volby „negativní
vyjádření“.

Záložka „Výběr statistiky“
Záložka slouží k volbě statistiky (sestavy), která je požadována. K dispozici je
předdefinovaná standardizovaná statistika a statistika variabilní, kterou je možné si složit
z jednotlivých dílčích statistik nad rámec standardizované statistiky. Tlačítko „Vytvořit
zvolené statistiky“ slouží ke spuštění vlastního procesu tvorby statistiky. Statistiky jsou
generovány do aplikace Microsoft Word a jejich vytvoření může trvat několik minut.

Volba „Jednotná statistika (pevně daná sestava tabulek)“ vytvoří standardní
(předefinovanou) statistiku skládající se z pevně dané sestavy tabulek:
• celkové počty podpořených a zaměstnaných klientů,
• celková statistika za zvolené období (zahrnuje níže uvedené statistiky),
• rozložení klientů dle věku,
• rozložení klientů dle statutu osoby zdravotně postižené,
• skladba klientů dle nevyššího dosaženého vzdělání,
• klienti dlouhodobě registrování na úřadu práce,
• počty podpořených a zaměstnaných klientů v jednotlivých měsících.

Volba „Variabilní statistika (tabulky dle výběru)“ vytvoří statistiku obsahující zvolené
tabulky. K dispozici jsou následující tabulky, které je možné do sestavy libovolně zařadit:
• jmenný seznam klientů s doplňujícími údaji,
• zařazení klientů do jednotlivých aktivit,
• příslušnost klientů k pracovníkům Centra sociální rehabilitace,
• suma práce a počet různých klientů obsloužených jednotlivými pracovníky z pohledu
pracovníků,
• suma odvedené práce s jednotlivými klienty z pohledu klientů,
• rozložení délky spolupráce mezi klienty,
• počty klientů evidovaných na úřadech práce,
• počty klientů dosahujících danou úroveň vzdělání,
• počty klientů, kteří získali kontakt na Centrum sociální rehabilitace daným způsobem,
• počty klientů dosahujících daný statut osoby zdravotně postižené.

