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Zhodnocení vývoje v rámci jednotlivých opatření: 
 



Opatření 3.1.  Nízkoprahová denní centra pro osoby ohrožené  

  sociální exkluzí 

 
 

Zhodnocení vývoje v rámci jednotlivých opatření: 
 

Armáda spásy, Centrum sociálních služeb: 

 

Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší  

v provozu od 01/2011, kapacita: 20 osob, v zimě možnost 

navýšení kapacity provozní doba po – pá od 9:00 do 16:00 hod. 
 



Opatření 3.2.  Azylový dům pro ženy, popř. matky s dětmi bez  

  přístřeší 

 
 

Zhodnocení vývoje v rámci jednotlivých opatření: 
 

Armáda spásy, Centrum sociálních služeb: 

- noclehárna pro ženy – od 1. 1. 2008, kapacita 6 lůžek 

- azylový dům pro ženy – od 14. 10. 2008, kapacita 5 lůžek 

  

PONTIS Šumperk, o.p.s.: 

- azylový dům pro rodiče s dětmi: kapacita 14 bytů  

(rodič + max. 4 děti); 

- nadstandard azylového domu jsou 2 – 3 byty v ubytovně, které 

se dají přizpůsobit velikosti rodiny. 



Opatření 3.3.  Dům na půl cesty 

 

 
 

Zhodnocení vývoje v rámci jednotlivých opatření: 
 

Diakonie ČCE – středisko Sobotín: 

Služba realizována od roku 2010: celková kapacita DPC byla 12 

míst v DPC Jeseník a DPC Sobotín. Činnost DPC Sobotín byla 

optimalizována (uživatelé byli přestěhováni do DPC Jeseník). 

Diakonie ČCE hledá vhodnější prostory pro realizaci této služby 

v městské aglomeraci (Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Olomouc). 

Relevantní důvody pro změnu místa poskytování sociální 

služby jsou zvýšení dostupnosti zaměstnání, školských 

institucí, úřadů, obchodů, návazných sociálních služeb a ve 

vyšší míře příležitosti pro začlenění klientů DPC do sociálních 

komunit. 



Opatření 3.4.  Krizová pomoc 

Zhodnocení vývoje v rámci jednotlivých opatření: 
 

PONTIS Šumperk, o.p.s.: 

Krizový byt – dočasné ubytování v krizové situaci (1 týden) 

 

Armáda spásy, Centrum sociálních služeb: 

Noclehárna - ambulantní službou pro osoby bez přístřeší je 

noclehárna (od r. 2008 dostupná i pro ženy) 



Opatření 3.5.  Podpora terénní práce a služeb následné péče 

 

Zhodnocení vývoje v rámci jednotlivých opatření: 
 

Res-Sef, o.s.: 

- terénní program STREETWORK působí po celém okrese 

Šumperk. Program je zajištěn dvěma kontaktními pracovníky     

a jedním sociálním pracovníkem v celkovém počtu úvazků 1,8.  

- v letech 2009-2011 poskytovalo terénní program 

STREETWORK PLUS, který byl určen pro osoby bez přístřeší 

nebo ohrožené ztrátou bydlení. Program STREETWORK PLUS 

poskytoval lidem bez přístřeší základní sociální poradenství, 

šatník a potravinový servis, základní zdravotní ošetření              

a zprostředkování návazných služeb. 



Opatření 3.5.  Podpora terénní práce a služeb následné péče 

 

Zhodnocení vývoje v rámci jednotlivých opatření: 
 

Armáda spásy, Centrum sociálních služeb: 

- terénní práce mezi osobami bez přístřeší a ohroženými 

sociálním vyloučením jako součást služeb NDC a azylového 

domu (2x0,5 úvazku); 

 

Město Šumperk:  

- terénní práce pro osoby ohrožené soc. vyloučením, nabídka 

volnočasových aktivit pro děti ohrožené sociálním vyloučením 

ve věku 4 –12 let. 



Opatření 3.5.  Podpora terénní práce a služeb následné péče 

 

Zhodnocení vývoje v rámci jednotlivých opatření: 
 

SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o.s.:  

od 01/2011: Terénní programy Šumpersko – služba je určena 

osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách.  

Služba je poskytována v přirozeném prostředí uživatelů na 

území Šumperska (město Šumperk a přilehlé obce – 

Hanušovice, Petrov, Sobotín aj, především lokality v blízkosti 

ubytoven a sociálně vyloučených lokalit. Pracovnice pomáhají 

klientům s vyřizování na úřadech, soudech, školách či jiných 

institucí. Poskytují asistenci při hledání vhodného zaměstnání, 

zprostředkovávají možnost kontaktování potencionálního 

zaměstnavatele, pokud klient nemá možnost kontaktovat sám, 

včetně sepsání životopisu.  



Opatření 3.6.  Podporované zaměstnávání 

Zhodnocení vývoje v rámci jednotlivých opatření: 
 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, 

Šumperk: 

od r. 2007 služba sociální rehabilitace Agentura podporovaného 

zaměstnávání „Pomněnka“.  

Cílová skupina osoby se zdravotním, mentálním          

a kombinovaným postižením.  

Kapacita služby: 6 uživatelů/den. 

Služba byla zapojena do Individuálního projektu Olomouckého 

kraje – Poskytování sociálních služeb sociální rehabilitace              

v Olomouckém kraji 



Opatření 3.6.  Podporované zaměstnávání 

Zhodnocení vývoje v rámci jednotlivých opatření: 
 

Armáda spásy, Centrum sociálních služeb: 

- projekt „Aktivizace lidí bez přístřeší“ rozdělen na dvě pracovní 

skupiny (vždy s kapacitou 6 osob) v čase za sebou jdoucí 

(zaměstnání pro CS na 10 měs.). 

 

- projekt „SYMOP – normální je pracovat“ – zaměstnání pro CS 

na 13 měsíců pro celkem 10 osob ze Šumperka a okolí z řad 

osob bez přístřeší a ohrožených bezdomovectvím. 

 

- projekt „SYMOP II. – znovu v práci“ kladl větší důraz na 

podporu v rámci zaměstnání formou individuálního coachingu 

(projekt nebyl podpořen). 
 



Opatření 3.6.  Podporované zaměstnávání 

Zhodnocení vývoje v rámci jednotlivých opatření: 
 

RES – SEF, o.s.  

Službu poskytuje od 09/2011. Hlavní náplní činnosti sdružení je 

služba INTEGRA (projekt INTEGRA-CE formou APZ na okrese 

Šumperk), která je poskytována osobám ohroženým sociálním 

vyloučením nebo přímo osobám sociálně vyloučeným, které 

jsou ve věku 15-25 let bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní 

kvalifikace. 

 

Podpora uživatelům je poskytována formou skupinových 

aktivit, individuálních konzultací a pracovních tréninků u 

zaměstnavatelů. 



Opatření 3.6.  Podporované zaměstnávání 

Zhodnocení vývoje v rámci jednotlivých opatření: 
 

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.: 

Komplexní program podpory zaměstnávání osob se zrakovým 

postižením v Olomouckém kraji;  

1. 2. 2010 - 31. 1. 2012. Hlavními cíli projektu je udržet a zvýšit 

míru zaměstnanosti lidí se zrakovým postižením a zmírnit 

dopady ekonomické krize na uchazeče o zaměstnání, ale i 

samotné zaměstnavatele. 

1. 5. 2012 - 30. 4. 2014. Hlavním cílem projektu je vytvořit 

komplexní podporu při hledání zaměstnání pro osoby se 

zrakovým postižením vedoucí k vytváření konkrétních 

příležitostí pro osoby se zrakovým postižením na trhu práce. 



Opatření 3.6.  Podporované zaměstnávání (resp.) 

Opatření 3.7.  Sociální podnikání 

 

 

Zhodnocení vývoje v rámci jednotlivých opatření: 
 

Hedonia, s.r.o.:  

1. 2. 2012 – 30. 11. 2013; www.predmesti.cz 

Kavárna PředMěstí – sociální podnik.  

Zaměstnání pro dlouhodobě znevýhodněné na trhu práce 

(mladí dospělí z dětských domovů, lidé se zdravotním 

omezením, osoby pečující o osobu blízkou nebo cizinci a 

členové diskriminačních etnik) 

Kavárna také podporuje místní producenty ekologické výroby; 

Vytvoření 12 nových pracovních míst, z toho min. 9 prac. míst 

pro osoby z cílových skupin. 



Opatření 3.7.  Sociální podnikání 

 

Zhodnocení vývoje v rámci jednotlivých opatření: 
 

Armáda spásy, Centrum sociálních služeb: 

Ve fázi příprav pro převedení provozu kuchyně do režimu 

sociálního podnikání (aktuálně ve fázi projektového záměru). 

  

V současnosti je provoz využit jako tréninkové pracoviště, kde 

lze vykonávat VPP a OPP popř. veřejnou službu. 



Od roku 2007 do 2012 došlo k drobným změnám (zejména 

vzniku nových sociálních služeb) na území města, vycházely 

z popsaných potřeb v rámci KPSS. 

 

K větším změnám resp. pohybu docházelo zejména v oblasti 

poskytovaných terénních služeb. 

 

Dlouhodobě chybí pobytová služba pro osoby v krizi (osoby 

bez přístřeší popř. osoby ohrožené bezdomovectvím 

seniorského věku popř. se zdravotním omezením). 

 

Sociální podnikání nevidíme jako alternativní finanční zdroj, 

který pomůže poskytovatelům sociálních služeb dotovat 

stávající provoz služeb a takto sanovat výpadky financování  

z veřejných zdrojů. 

Závěr: 



Ing. Eva Čmakalová  PMS Šumperk  

Bc. Martina Holzerová  PONTIS Šumperk, o.p.s.  

Miroslava Chlubnová, DiS Armáda spásy  

Mgr. Miroslava Koutná  SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o.s.  

Bc. Šárka Křístková  zástupce zadavatele  

Mgr. Jiří  Novák   PONTIS Šumperk, o.p.s.  

Bc. Tomáš Rab   Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně  

Mgr. Alice Válková  RES-SEF, o.s.  

Bc. Helena Vitásková  město Šumperk 

 

Zpracoval:  

David Jersák   vedoucí pracovní skupiny 

Poděkování členům pracovní skupiny: 

 


