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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení a milí přátelé!
Sociální služby ve městě Šumperku patří rozhodně k našim silným stránkám. Poskytujeme širokou
nabídku pro všechny spoluobčany, kteří naši pomoc potřebují. V některých případech dokonce
přesahujeme katastr města a nabízíme služby skutečně „bez hranic“. Je to především zásluhou
výborné spolupráce s neziskovým sektorem, se všemi poskytovateli sociálních služeb, ale také
zásluhou dobrého plánování a následného zavedení skutečně potřebné služby. Díky tomu se daří
koordinovat spolupráci mezi všemi, kdož na území města v oblasti sociálních služeb působí. Příjemným
důsledkem je velká efektivita, nic není nabízeno zbytečně. Všichni společně máme chuť služby
rozšiřovat, hledat případní bílá místa a společným úsilím je zaplňovat.
Další podrobnosti najdete již v samotném komunitním plánu sociálních služeb, který si máte v tuto
chvíli možnost podrobně přečíst, využít některou z nabízených služeb, či ji doporučit svým známým.
Anebo se jen podívat, co se v Šumperku v sociální oblasti děje a co chystáme do budoucnosti.
Ještě jednou velké díky celému „plánovacímu týmu“ a hodně úspěchů v každodenní službě
spoluobčanům.

Zdeněk Brož
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1 KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
1.1 Úvod do komunitního plánování sociálních služeb
Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) je otevřený a cyklický proces,
který je charakteristický vysokým podílem účasti veřejnosti. Jedná se o zjišťování potřeb a hledání zdrojů
v oblasti sociálních služeb prostřednictvím zapojování všech účastníků a vyjednávání, nikoliv rozhodování
shora. Posláním komunitního plánování sociálních služeb je zajišťování optimální sítě sociálních služeb
s ohledem na zjištěné potřeby občanů daného území a dostupné finanční zdroje poskytovatelů
a zadavatelů služeb. „Komunitní plán sociálních služeb města Šumperka na léta 2014–2018“ je prioritně
zaměřen na zachování a rozvoj stávajících sociálních a návazných služeb, ale také na rozvoj nových
sociálních služeb.
Charakteristickým znakem komunitního plánování sociálních služeb je zapojování všech,
kterých se zpracovávaná oblast týká, dialog a vyjednávání a dále dosažení výsledku, který je přijat
a podporován většinou účastníků. Základní subjekty komunitního plánování v Šumperku:
zadavatel:
město Šumperk, které je odpovědné za zajištění služeb pro občany města
a je garantem realizace komunitního plánování, jelikož podpora ze strany města
a jeho politických reprezentantů je základní podmínkou pro uskutečňování
procesu komunitního plánování;
poskytovatelé služeb:
ti, kdo služby poskytují, a to bez ohledu na zřizovatele. Jsou odborníky pro
jednotlivé cílové skupiny, znají stávající poptávku i předpokládaný vývoj v určité
oblasti;
uživatelé služeb:
ti, kteří aktivně služby využívají, případně zájemci o službu, lidé v nepříznivé, tíživé
životní situaci, kterou nejsou schopni zvládat svými silami.
FÁZE KPSS
Proces KPSS je rozdělen do čtyř základních fází, které na sebe navzájem plynule navazují. KPSS je
v podstatě nekončící proces hledání potřeb v oblasti sociálních potřeb, stanovování priorit
a následné porovnávání potřeb s dostupnými zdroji, ať už finančními, lidskými či materiálními.
Přípravná fáze:
je zaměřena na tvorbu organizační struktury, informování veřejnosti
o zahájení procesu KPSS, tvorbu nebo aktualizaci základních dokumentů, které
určují pravidla, práva a kompetence, ale i povinnosti jednotlivců v organizační
struktuře a legalizují proces za předpokladu, že je podpořen politickou
reprezentací města;
analyticko-popisná fáze: v rámci této fáze jsou zpracovány výzkumy, analýzy a další šetření jako podklad
pro další fázi procesu;
plánovací fáze:
navazuje na analyticko-popisnou fázi a z nashromážděných dat jsou stanoveny
priority, cíle a opatření vedoucí k naplnění cílů. Je vytvořena struktura a obsah
plánu, jsou stanovena pravidla a způsob připomínkovacího řízení. Návrh
Komunitního plánu je veřejnosti předložen k připomínkování, kdy všechny
připomínky jsou vypořádány dle nastavených pravidel. Následuje schvalovací
proces a předložení dokumentu ke schválení politickou reprezentací;
implementační fáze:
tato fáze je zaměřena na realizaci stanovených cílů a opatření, které byly
naplánovány a schváleny, probíhá průběžné monitorování a závěrečné zhodnocení
plnění plánu.

1.2 Komunitní plánování sociálních služeb v Šumperku
Politická reprezentace města Šumperka si je vědoma své odpovědnosti za realizaci sociální politiky
pro občany svého města a proces komunitního plánování sociálních služeb podporuje již od roku 2004,
kdy bylo usnesením ZM č. 736/04 schváleno zapojení a aktivní účast města Šumperka v komunitním
plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji.
První úspěšná žádost byla podána v roce 2005, realizace projektu pak byla ukončena k 30. 6. 2007
a jedním z výstupů byl „Komunitní plán sociálních služeb ve městě Šumperk na období let 2007–2015“.
Po ukončení realizace projektu následovala implementační fáze, tedy samotná realizace stanovených cílů
a opatření. V průběhu roku 2011 byla většina aktivit ze značné části naplněna a vzhledem k velikosti
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cílových skupin již nebyl prostor pro realizaci těchto opatření dalšími poskytovateli sociálních služeb.
Tato skutečnost vedla k podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost, oblast podpory 3.1. – Podpora procesů plánování sociálních služeb, výzva č. 78. Podání
žádosti schválila rada města usnesením č. 1360/11 ze dne 15. 8. 2011.
Projekt „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“ je ve městě realizován
od 1. 6. 2012 do 31. 5. 2014. Hlavním výstupem je „Komunitní plán sociálních služeb města Šumperka na
léta 2014–2018“ a aktualizovaný „Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících“ v tištěné
podobě a nově jako webová aplikace.

1.3 Organizační struktura KPSS v Šumperku
Od počátku realizace procesu KPSS v roce 2005 byly ve městě ustanoveny čtyři pracovní skupiny
a koordinační skupina. Pracovní skupiny jsou složeny ze zástupců zadavatele, poskytovatelů sociálních
i návazných služeb a uživatelů sociálních služeb. V čele každé pracovní skupiny stojí vedoucí, který je
zodpovědný za svolávání a vedení jednání pracovní skupiny a za zpracované výstupy.
Pracovní skupiny pro cílové skupiny uživatelů:





Děti, mládež a rodina;
Osoby se zdravotním postižením;
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni;
Senioři.

Koordinační skupina KPSS:
Jejím úkolem je metodicky vést proces KPSS, definovat a schvalovat postup prací, řešit operativní
problémy, řídit pracovní skupiny, projednávat podobu komunitního plánu a sledovat jeho naplňování.
Koordinační skupina KPSS má 9 členů, kterými jsou 1. místostarosta města Šumperka, koordinátorka
KPSS, zástupci poskytovatelů sociálních a navazujících služeb, vedoucí pracovních skupin a také zástupce
uživatele sociálních služeb:
 Ing. Marek Zapletal, 1. místostarosta města;
 Ing. Pavla Skálová, vedoucí PS I Děti, mládež a rodina;
 Ing. Marie Vychopeňová, vedoucí PS II Osoby se zdravotním postižením;
 David Jersák, vedoucí PS III Osoby v krizi a sociálně vyloučeni;
 Mgr. Miroslav Adámek, vedoucí PS IV Senioři;
 Mgr. Věra Nedomová, Dětský klíč, o.p.s.;
 Mgr. Eva Pavelková, Šumperská nemocnice, a.s.;
 Dušan Ščambura, uživatel služeb;
 Bc. Slavěna Karkošková, koordinátorka KPSS.
Obrázek č. 1: Organizační struktura KPSS

Zastupitelstvo města
Rada města
Koordinační
skupina

PS I děti, mládež a
rodina

PS II osoby se
zdravotním
postižením

PS III osoby v krizi a
sociálně vyloučeni
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Komise sociální
Komise SPOD

PS IV senioři

2 ZPRACOVÁNÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA
ŠUMPERKA NA LÉTA 2014–2018
Při plánování sociálních služeb a získávání potřebných podkladů pro Komunitní plán sociálních služeb
města Šumperka na léta 2014–2018 jsme se opírali o následující zdroje:
 Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů;
 Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV;
 Vyhodnocení procesu KPSS v Šumperku v období 07/2007–05/2012.
V rámci analytické fáze procesu došlo ke zpracování následujících analýz, které jsou zpracovány v souladu
s metodikou Krajského úřadu Olomouckého kraje a MPSV. Tyto analýzy jsou hlavním podkladem pro
zpracování Komunitního plánu:






Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb ve městě Šumperku;
Analýza finančních toků do sociálních služeb;
Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb;
SWOT analýzy dle cílových skupin uživatelů sociálních služeb;
Sociodemografická analýza města.

2.1 Zhodnocení realizace Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Šumperku na
období let 2007–2015
V rámci realizace projektu „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“ byl
zpracován dokument „Vyhodnocení procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku
07/2007–05/2012“, na jehož zpracování se aktivně podíleli členové pracovních skupin KPSS.
V dokumentu byl zhodnocen:
 proces KPSS po ukončení realizace projektu „Komunitní plánování sociálních služeb města Šumperk“;
 komunikace s politickou reprezentací města Šumperka, s krajskou úrovní střednědobého plánování
rozvoje sociálních služeb a informovanost veřejnosti;
 naplněnost opatření „Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Šumperku na období let 2007–
2015“ (dále jen Komunitní plán). Vzhledem ke struktuře opatření Komunitního plánu byla jednotlivá
opatření vyhodnocena slovní formou. Slovní zhodnocení představuje souhrn realizovaných aktivit
v období 07/2007–05/2012 vedoucích k naplňování opatření, a to včetně nepodpořených projektů.
Vzhledem k platnosti Komunitního plánu a opatření do roku 2015, resp. do vzniku následného
Komunitního plánu, neobsahuje zhodnocení závěr naplněno – rozpracováno – nenaplněno;
 Komunitní plán obsahoval celkem 4 cíle, k jejichž naplnění bylo stanoveno 9 priorit a 28 opatření.
Tento dokument spolu s výstupy z analytické fáze projektu byly podkladem pro definování cílů a opatření
Komunitního plánu sociálních služeb města Šumperka na léta 2014–2018“.
Tabulka č. 1: Porovnání sítě poskytovaných služeb pro jednotlivé cílové skupiny
Děti, mládež
a rodina
Adresář 12/2006
(město Šumperk)
Adresář 08/2009
(Šumpersko)
Adresář 12/2013
(Šumpersko)

Sociální a
navazující služby
Sociální služby
(108/2006 Sb.)
Navazující služby
Sociální služby
(108/2006 Sb.)
Navazující služby

Cílová skupina uživatelů služeb
Osoby se
Osoby v krizi
zdravotním
a sociálně
postižením
vyloučeni

Senioři

7

18

11

15

10

20

9

14

6

4

1

2

12

32

14

18

6

6

3

3
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2.2 Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb ve městě Šumperku
V průběhu analytické fáze projektu došlo ke zpracování dotazníku pouze pro poskytovatele sociálních
služeb registrovaných podle zák. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ve
formátu webové aplikace. Cílem dotazníkového šetření bylo zmapovat současné aktivity a jejich rámec
u jednotlivých poskytovatelů, a to jak na úrovni registrovaných sociálních služeb, tak také v rovině nabídky
návazných služeb.
V dotazníkovém šetření bylo osloveno celkem 19 subjektů působících ve městě Šumperku. Dotazník
vyplnilo 18 poskytovatelů registrovaných sociálních služeb.
Těchto 18 organizací poskytuje v součtu 43 registrovaných sociálních služeb podle zák. č. 108/2006 Sb.,
o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů, a nad rámec tohoto zákona nabízejí další služby, které doplňují
jejich nabídku i pro veřejnost. Jedná se zejména o tyto služby:















Ošetřovatelská služba;
Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek;
Veřejné toalety – zaměstnávání osob se SPS;
Humanitární pomoc;
Rozvoz obědů pro veřejnost – nízkopříjmové skupiny;
Humanitární sklad – možnost zapůjčení vysoušečů;
Dobrovolná dopomoc osobám se zrakovým postižením;
Výkon veřejné služby;
Kavárnička „nejen“ pro seniory;
Společenské středisko Sever;
Sociální byty;
Ubytovna;
Mateřské centrum Brouček;
Klub důchodců.
Tabulka č. 2: Seznam poskytovatelů sociálních služeb působících v Šumperku (k 31. 12. 2012)
Název organizace

Druh služby

1

Armáda spásy v ČR

Azylové domy
Noclehárny
Nízkoprahová denní centra

§ 57
§ 63
§ 61

2

Dětský klíč Šumperk, o.p.s.

Osobní asistence
Odlehčovací služby
Sociální rehabilitace

§ 39
§ 44
§ 70

3

Diakonie ČCE– středisko v Sobotíně

Domy na půl cesty
Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem
Odlehčovací služby
Pečovatelská služba

§ 58
§ 49
§ 50
§ 44
§ 40

4

Domov důchodců Šumperk, p. o.

Domovy pro seniory
Domovy se zvláštním režimem

§ 49
§ 50

5

Duha–centrum sociálních služeb Vikýřovice

Denní stacionáře
Týdenní stacionáře

§ 46
§ 47

6

Fond ohrožených dětí

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

§ 65

7

Charita Šumperk

Pečovatelská služba

§ 40

Osobní asistence

§ 39

Terénní programy

§ 69

8

Město Šumperk
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9

PONTIS Šumperk o.p.s.

10 Sociální služby Šumperk
11 SONS ČR

12 SPMP v ČR, o. s., okr. org. Šumperk

13 SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. s.
14 Středisko rané péče SPRP Olomouc
15 Středisko sociální prevence Olomouc,
Poradna pro rodinu Šumperk
16 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
17 Šumperská nemocnice a.s.
18 TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Kontaktní centra
Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
Azylové domy
Krizová pomoc
Sociální poradenství
Pečovatelská služba
Denní stacionáře
Chráněné bydlení
Pečovatelská služba
Sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Centra denních služeb
Chráněné bydlení
Podpora samostatného bydlení
Sociální rehabilitace
Sociální poradenství
Terénní programy
Raná péče
Sociální poradenství
Intervenční centra
Sociální poradenství
Sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních lůžkové péče
Sociální rehabilitace

§ 66
§ 59
§ 62
§ 57
§ 60
§ 37
§ 40
§ 46
§ 51
§ 40
§ 37
§ 66
§ 45
§ 51
§ 43
§ 70
§ 37
§ 69
§ 54
§ 37
§ 60a
§ 37
§ 52
§ 70

Podle právní formy organizací ve městě působí nejvíce občanských sdružení (7) a příspěvkových organizací
kraje (4), dále zde působí obecně prospěšné společnosti (3), církevní organizace (2) a sociální služby
poskytuje také obec, tedy město Šumperk a Šumperská nemocnice a.s.
Formy poskytovaných služeb
Sociální služby jsou členěny podle místa poskytování na formy:
 terénní služby jsou poskytovány v prostředí, kde člověk žije, tj. především v domácnosti, v místě,
kde pracuje, vzdělává se nebo tráví volný čas. Jde například o pečovatelskou službu, osobní asistenci
či terénní programy;
 ambulantní služby jsou poskytovány v zařízeních, jako jsou například poradny, denní stacionáře
nebo kontaktní centra. Člověk za službami dochází;
 pobytové služby jsou poskytovány v zařízeních, kde je člověk v určitém období svého života celodenně,
resp. kde dlouhodobě žije. Jedná se především o domovy pro seniory nebo pro osoby se zdravotním
postižením, ale také o tzv. chráněné bydlení pro osoby se sníženou soběstačností nebo azylové domy.
Forma poskytování služeb je v zásadě odvislá od druhu, některé druhy sociálních služeb jsou pak
poskytovány ve více formách současně v rámci jednoho poskytovatele (terénní, ambulantní, pobytová)
a v případě, že je poskytována ve více formách, je tomu tak zejména z důvodu zvýšení dostupnosti
pro uživatele služeb. Všechny tyto informace jsou v aktuální formě udržovány v registru poskytovatelů
sociálních služeb a také v elektronické verzi Adresáře poskytovatelů sociálních služeb, který je dostupný na
webových stránkách města Šumperka.
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Cílové skupiny uživatelů služeb
 Dle procesu KPSS v Šumperku:
poskytovatelé v dotazníku označili jako cílovou skupinu uživatelů v rámci procesu KPSS
u jednotlivých sociálních služeb nejčastěji cílovou skupinu uživatelů „Osoby se zdravotním postižením“
(37,7 %) a Senioři (26,2 %). Některé sociální služby pak mohou být poskytovány více cílovým skupinám
uživatelů současně
 Dle registru poskytovatelů sociálních služeb (dále jen RPSS):
další oblastí, na kterou se dotazníkové šetření zaměřilo, bylo zastoupení cílových skupin uživatelů
sociálních služeb dle RPSS. Většina sociálních služeb je poskytována více cílovým skupinám.
Nejčastějšími cílovými skupinami registrovaných sociálních služeb jsou cílové skupiny:
 senioři, osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním postižením, osoby se zdravotním
postižením, rodiny s dítětem/dětmi, osoby bez přístřeší …
Věkové kategorie uživatelů služeb dle RPSS
Nejvíce sociálních služeb je poskytováno věkových kategoriím uživatelů mladí dospělí (19,2 %) a dospělí
(19,2 %), dále pak seniorům (mladším a starším) je poskytováno v součtu 31,8 % sociálních služeb.
Zhodnocení stávající kapacity sociálních služeb
Stávající kapacita jednotlivých sociálních služeb je dle poskytovatelů sociálních služeb:
 dostatečná
65,1 %;
 spíše dostatečná
20,9 %;
 spíše nedostatečná
9,3 %;
 nedostatečná
4,7 %.
U služeb, kde byla stávající kapacita vyhodnocena jako „spíše dostatečná“, „spíše nedostatečná“
a „nedostatečná“, uváděli poskytovatelé důvod, proč nebylo možné kapacitu navýšit. Nejčastějším
důvodem pak u většiny služeb byl nedostatek financí (68,8 %) a personální zdroje (25 %).
Zaměstnanci v sociálních službách
V sociálních službách ke dni 31. 12. 2012 pracovalo v organizacích, které se účastnily dotazníkového šetření:
 508 osob jako kmenových zaměstnanců (348 pracovníků v přímé péči, 160 provozního personálu);
 84 osob jako dobrovolníků;
 120 osob jako výpomoc v rámci institutu „veřejné služby“ nebo v rámci vytvořených pracovních pozic –
veřejně prospěšné práce ve spolupráci s Úřadem práce.
Graf č. 1: Počet zaměstnanců v sociálních službách, rok 2012

48,7%

22,4%
17,1%
11,8%

pracovníci v
přímé péči

provozní
personál

dobrovolníci

ostatní
pracovníci

Zdroj: Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb v Šumperku, 2012
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Uživatelé sociálních služeb
V průběhu let 2008–2012 bylo v rámci sociálních služeb organizacemi, které se účastnily dotazníkového
šetření, v součtu obslouženo celkem 24 113 osob, z toho bylo celkem 10 407 mužů a 13 706 žen.
V jednotlivých letech docházelo k postupnému nárůstu uživatelů sociálních služeb do roku 2011, v roce
2012 došlo u několika jednotlivých služeb k většímu poklesu počtu uživatelů, který v celkovém čísle
meziročně snížil počet uživatelů sociálních služeb o 517 osob.
Graf č. 2: Počet uživatelů sociálních služeb v letech 2008–2012
5 282

4 980

2 628

2 610

1 902

1 946

2008

4 765

4 556

4 530

2009

2 968

2 863

2 314

2 117

2010

počet uživatelů - muži
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Zdroj: Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb v Šumperku, 2012
Finanční spoluúčast uživatelů služeb
 44,2 % registrovaných sociálních služeb je poskytováno zcela zdarma
 na 51,2 % registrovaných sociálních službách se uživatelé finančně spolupodílí
 4,7 % registrovaných sociálních služeb si uživatelé zcela hradí.

2.3 Analýza finančních toků do sociálních služeb
V následující části je uvedena finanční analýza, která mapuje základní finanční toky poskytovatelům
sociálních služeb registrovaných podle zákona 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů.
Tabulka č. 3: Celkové příjmy a výdaje
2011 v Kč

2012 v Kč

příjmy celkem
167 182 756
170 860 041
výdaje celkem
166 641 776
168 339 281
Zdroj: Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb v Šumperku, 2012
Z pohledu předchozího roku došlo v roce 2012 ke zdražení služeb pro uživatele (klienty) z pohledu poměru
příjmů a nákladů v souvislosti s nižším počtem obsloužených uživatelů. Toto navýšení však pouze
kompenzuje růst cen a umožnilo zachovat rovnováhu mezi cenou služby (nákladem) a mírou finančního
podílu uživatele na její reálné ceně. V tomto ohledu jistou měrou došlo k dofinancování některých služeb,
které měly zajištěno financování v roce 2011 a části roku 2012 z prostředků individuálního projektu
Olomouckého kraje a na zbytek období si poskytovatelé požádaly o provozní dotaci, resp. dofinancování.
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Příjmy v sociálních službách
Hlavním příjem sociálních služeb jsou:
 platby uživatelů, které v roce 2011 představovaly 45,9 % z celkových příjmů a v roce 2012 pak 46,1 %
z celkových příjmů;
 druhým největším příjmem jsou dotace MPSV, které v roce 2011 činily 23,2 % z celkových příjmů
a v roce 2012 činily 24,7 % z celkových příjmů.
Tabulka č. 4: Příjmy v sociálních službách v letech 2011 a 2012

MPSV
ostatní ministerstva
úřad práce
úřad vlády
Olomoucký kraj
město Šumperk
ostatní obce
Individuální projekty
příspěvky zřizovatele
evropské zdroje
nadace a nadační fondy
zdravotní pojišťovny
vlastní a ostatní zdroje
platby uživatelů

2011

2012

38 859 961
163 917
841 106
329 000
4 441 277
6 082 000
1 210 622
14 984 090
10 147 225
4 117 095
1 291 995
2 229 726
5 665 386
76 819 356

42 201 446
177 000
1 935 520
550 000
4 877 100
6 082 000
1 226 408
9 616 686
12 670 093
2 915 256
1 909 470
2 439 983
5 544 089
78 714 990

celkem
167 182 756
170 860 041
Zdroj: Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb v Šumperku, 2012
Náklady sociálních služeb
V obou sledovaných letech, tedy v letech 2011 a 2012, byly podíly jednotlivých nákladů poskytovatelů
sociálních služeb stejné. Zhruba dvě třetiny nákladů vydávají poskytovatelé na osobní náklady (65 %),
které zahrnují mzdu pracovníků, povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění apod. Více jak třetinu tvoří
provozní náklady (33 %) – nájemné, energie, benzín, opravy, režie, služby, pojistné, drobný hmotný majetek
apod. Ostatní náklady představuji 2 % všech nákladů na sociální služby.
Tabulka č. 5: Výdaje v sociálních službách, roky 2011 a 2012

osobní náklady
provozní náklady
jiné

2011

2012

107 193 191
55 665 387
3 783 198

109 456 182
55 585 116
3 297 984

celkem
166 641 776
168 339 281
Zdroj: Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb v Šumperku, 2012

2.4 SWOT analýzy dle cílových skupin uživatelů sociálních služeb
SWOT analýzy byly zpracovány dle jednotlivých cílových skupin uživatelů a jsou součástí dokumentu Analýza
sociálních služeb na území města Šumperka.
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2.5 Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb
Zpracování analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb V Šumperku probíhalo v několika fázích:
 byly zmapovány chybějící služby z pohledu poskytovatelů, jejich práce s uživateli na základě poskytované
služby (výstup z dotazníkového šetření „Analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb“)
 byly zmapovány chybějící služby z pohledu práce sociálních pracovníků odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk
 byly zmapovány chybějící služby z pohledu práce sociálních pracovníků poskytovatelů sociálních služeb
(Individuální plány uživatelů).
Výstupy z těchto aktivit včetně SWOT analýz byly předloženy v pracovních skupinách, kde byly na základě
mapování definovány potřeby uživatelů sociálních služeb na území města Šumperka. Potřeby uživatelů
jednotlivých cílových skupin jsou uvedeny v kapitole 4.

2.6 Socio-demografická analýza města
MĚSTO ŠUMPERK
Šumperk byl založen ve 13. století jako správní centrum oblasti, kde se těžily drahé kovy. Postupně se jeho
ekonomická síla začala opírat o řemesla, zejména textilní výrobu. Město bylo královským majetkem, často
však zastavovaným nejpřednějším šlechtickým rodům. V 16. století se načas stal sídlem Žerotínů.
V 17. století upadlo do lichtenštejnského poddanství, zažilo hrůzy třicetileté války, v roce 1669 zcela
vyhořelo a deset let poté bylo poznamenáno čarodějnickými procesy, jimž padlo za oběť 25 lidí. Textilní
průmysl přinesl městu v 19. století neobyčejný rozkvět. Na moderní podobě města se od 2. poloviny 19.
století podíleli přední vídeňští architekti, jejichž díla nalezneme v nejrůznějších částech města. Pro svou
výstavnost bylo tehdy město nazýváno "Malou Vídní". Po druhé světové válce došlo k odsunu německých
obyvatel města, kteří zde tvořili drtivou většinu. Po krátké stagnaci se město dále rozvíjelo a dnešních 28
tisíc obyvatel znamená takřka dvojnásobný stav proti roku 1938.
Město Šumperk se rozkládá v malebném údolí řeky Desné, chráněné od severu masívem jesenických
hřebenů. Město je správním, politickým a hospodářským centrem severozápadní Moravy. Město Šumperk
je jednou ze vstupních bran pohoří Jeseníky. Šumperk je právem označován za „bránu Jeseníků“, protože
leží na křižovatce cest, které vedou k nejvýznamnějším horským výchozím základnám – Skřítku,
Červenohorskému sedlu, Ramzové a také k úpatí masivu Kralického Sněžníku.
2.6.1

Obyvatelstvo

Podle počtu obyvatel se Šumperk řadí mezi středně velká města a v rámci Olomouckého kraje je čtvrtým
největším městem. V Šumperku, stejně jako i v jiných větších městech, neustále klesá počet obyvatel.
Od počátku 90. let minulého století dochází ke stárnutí populace a v posledních letech z demografického
hlediska dochází ke změnám ve věkové skladbě obyvatelstva, střední délka života se prodlužuje. Skladbu
obyvatel ve městě ovlivňuje i jejich migrace, způsobena ať již nedostatkem vhodných pracovních míst nebo
nemožností získání přiměřeného bydlení.

Zdroj: ČSÚ
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Graf č. 3: Vývoj počtu obyvatel ve městě Šumperku v letech 1991–2012

Postupně se bude zvyšovat počet obyvatel starších 65 let jak v Šumperku, tak v celém Olomouckém kraji,
kde se jejich počet ze současných 97 tisíc zvýší během 50 let na 200 tisíc. V celé populaci kraje bude podíl
seniorů tvořit více než jednu třetinu (36,4 %), zatímco v současnosti zaujímá 15,1 %. Podíl dětské složky
v populaci bude v příštích několika letech ještě stoupat díky většímu počtu narozených dětí v předchozích
letech. Počet dětí ve věku 0 až 14 let se ze současných téměř 91 tisíc zvýší v roce 2020 na 98 tisíc, později
bude postupně klesat až na necelých 64 tisíc v roce 2065. K 1. 1. 2009 činil podíl dětí na celkovém počtu
obyvatel 14,1 %, podle předpokladu v roce 2020 dosáhne 15,3 %, v pozdějších letech se bude díky
klesajícímu počtu obyvatel udržovat v úrovni 12 až 13 %. Počet obyvatel ve věku od 15 do 64 let bude rok
od roku klesat. Podíl této věkové skupiny podle uvažované projekce klesne ze 70,7 % na 52,3 %. Stárnutí
obyvatelstva kraje se projeví i v růstu hodnot průměrného věku, který ze 40,5 roku vzroste až na 51 let
na horizontu projekce v kraji. 1
Graf č. 4: Rozložení populace občanů města Šumperka do hlavních věkových kategorií, 1997–2012
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Zdroj: ČSÚ

Graf zobrazuje rozložení populace občanů města Šumperka podle hlavních věkových kategorií. Z grafu je
zřejmé, že populace v Šumperku, stejně jako v ostatních velkých městech, stárne. V celém sledovaném
období (procentuální porovnání zastoupení ve věkových kategoriích na celkovém počtu obyvatel) ubylo
obyvatel ve věkové kategorii 0–14 let o 3,9 %, ve věkové kategorii 15–64 let ubylo obyvatel o 2,7 %,
naproti tomu obyvatel starších 65 let přibylo o 6,6 %.
Výrazně se také změnil poměr seniorů a dětí na celkovém počtu obyvatel města. Zatímco v roce 1997 byl
poměr dětí ve srovnání se seniory vyšší, v roce 2012 převyšuje poměr obyvatel 65+ podíl dětí do 14 let
o 6,2 % z celkového počtu obyvatel.
OBYVATELSTVO PODLE RODINNÉHO STAVU
Tabulka č. 6: Obyvatelstvo podle rodinného stavu v Šumperku, SLDB 2001 a 2011
Svobodní
Ženatí/vdané
Rozvedení
Ovdovělí
Nezjištěno

SLDB 2001
11 029
13 124
3 001
2 106
230

SLDB 2011
10 515
10 628
3 516
2 053
25

Zdroj: SLDB 2001, SLDB 2011

1

Projekce obyvatelstva v Olomouckém kraji do roku 2065; www.czso.cz.

- 10 -

Dle výsledků sčítání (dále jen SLDB) v roce 2011 se srovnal % podíl ženatých/vdaných a svobodných, který
činí cca 39 %. Svobodných občanů ve srovnání výsledků v letech 2001 a 2011 sice ubylo (-514), nicméně
u celkového počtu % zastoupení „svobodných“ došlo k mírnému nárůstu (+1,93 %). Ve srovnání s výsledky
SLDB 2001 se výrazněji snížil % podíl „ženatých/vdaných“ (-4,75 %) a ve skupině „rozvedeni“ došlo
k nárůstu (+2,97 %).
Počet sňatků ve sledovaném období se ve městě Šumperku pohybuje v rozmezí 118 (rok 2004) až 215
sňatků (rok 1992). V posledních 5 letech se počet sňatků ustálil v průměru na 128 sňatcích ročně. Počet
rozvodů pak od roku 2006 poklesl pod 100 rozvodů ročně.
OBYVATELSTVO PODLE NÁRODNOSTI
V Šumperku se k české národnosti při SLDB v roce 2011 přihlásilo 59,46 % z celkového počtu obyvatel
města, což je skoro o 30 % méně než v roce 2001. Tento výsledek je ovlivněn skutečností, že značná část
obyvatelstva (více než čtvrtina) využila zákonem danou možnost na tuto otázku neodpovědět.
Z těch, kteří otázku zodpověděli:
 deklarovalo svou příslušnost k české národnosti 80,25 %;
 druhou nejpočetnější skupinou byla národnost moravská, a to 17,62 %;
 ve srovnání s výsledky SLDB z roku 2001 se k romské národnosti v roce 2011 přihlásilo o 0,1 %
obyvatel méně.
2.6.2

Nezaměstnanost

Okres Šumperk leží v dopravně odlehlejší části Olomouckého kraje, nezaměstnanost je velkou měrou
ovlivněna existencí špatně dostupných oblastí s minimem pracovních příležitostí. V tomto okrese
se důsledky světové hospodářské krize projevily s největší silou. Šumpersko bylo postiženo nejen masovým
propouštěním u velkých zaměstnavatelů, ale i krachem významných podniků s dlouholetou tradicí, jejichž
případná obnova v budoucnu je v mnoha případech nereálná. 2
Graf č. 5: Vývoj míry nezaměstnanosti v Šumperku v letech 2002–2013
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Zdroj: Úřad práce ČR – krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviště Šumperk

2

Zpráva o situaci na trhu práce v Olomouckém kraji v roce 2012
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3 SPOLEČNÉ CÍLE A OPATŘENÍ PRO SOCIÁLNÍ A NÁVAZNÉ SLUŽBY
V oblasti společných cílů a opatření jsou uvedena témata, která se týkala více cílových skupin. Tyto oblasti
byly rozpracovány v pracovních skupinách a předloženy k projednání a schválení koordinační skupině KPSS,
kde byly zformulovány společné cíle a opatření.

Cíl č. 1

Podpora procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb

Stručný popis cíle:

Podpora procesu komunitního plánování sociálních a navazujících služeb ze strany
města. Upevnění a možnosti dalšího rozšíření organizační struktury. Zaměření se
na podporu procesu plánování sociálních služeb a zvyšování povědomí
prostřednictvím informačních aktivit, větším zapojením uživatelů a veřejnosti do
procesu KPSS.
Název opatření
Zachování funkční organizační struktury a procesu KPSS ve městě Šumperku
Podpora zvyšování informovanosti o procesu KPSS, sociálních a navazujících
službách
Zachování a rozvoj systému grantů a dotací města Šumperka na sociální
a navazující služby a aktivity

Opatření č.
Opatření 1.1
Opatření 1.2
Opatření 1.3

Opatření 1.1

Zachování funkční organizační struktury a procesu KPSS ve městě
Šumperku

Popis opatření:

Udržení efektivního fungování vytvořené organizační struktury KPSS ve městě.
Prohloubení systému komunikace a spolupráce mezi jednotlivými subjekty KPSS.
Posílení vzájemné informovanosti členů KPSS prostřednictvím vzájemných
setkávání a provázání organizační struktury KPSS na další odborné skupiny
působící v Šumperku (např. Komise SPOD, komise RM, …)
 Informovanost a efektivní komunikace města, poskytovatelů a uživatelů
sociálních a navazujících služeb;
 společný postup a vzájemná spolupráce při řešení problematických oblastí;
 realizace cílů a opatření v komunitním plánu;
 vyhodnocování činností realizátorů opatření v komunitním plánu;
 využití návazných projektů k financování procesu KPSS.

Opatření 1.2

Podpora zvyšování informovanosti o procesu KPSS, sociálních a
navazujících službách

Popis opatření:

Podpora informační kampaně o procesu KPSS, sociálních a navazujících službách.
Cílem je další podpora informovanosti jak široké, tak i odborné veřejnosti. Budou
realizovány již ověřené, případně další nové akce pro veřejnost, které budou
průběžně propagovány na webových stránkách města Šumperka, sekce komunitní
plánování sociálních služeb, dle aktuálních možností i ve Zpravodaji.
- Zvýšení informovanosti veřejnosti o problematice, která jim umožní získat
objektivní přehled o nabízených službách a možnosti jejich využití;
- aktualizace webových stránek KPSS města Šumperka, včetně aktualizace
elektronického katalogu sociálních a navazujících služeb.

Opatření 1.3

Zachování a rozvoj systému grantů a dotací města Šumperka na sociální
a navazující služby a aktivity

Popis opatření:

Zachování systému poskytování grantů a dotací na sociální a navazující služby
a aktivity z rozpočtu města Šumperka, který je každoročně vyhlašován.

Cíl č. 2

Nastavení sítě sociálních služeb ve městě Šumperk

Stručný popis cíle:

Nastavení sítě sociálních služeb z hlediska její potřebnosti a nastavení základních
parametrů pro její účelné a efektivní financování z veřejných zdrojů v následujících
letech.
Název opatření
Nastavení procesu hodnocení kvality a efektivity sociálních služeb
Nastavení optimální sítě sociálních služeb

Opatření č.
Opatření 2.1
Opatření 2.2
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Opatření 2.3

Nastavení minimální sítě sociálních služeb

Opatření 2.1

Nastavení procesu hodnocení kvality a efektivity sociálních služeb

Popis opatření:

 Sestavení týmu;
 zpracování kritérií pro hodnocení kvality a efektivity poskytovatelů sociálních
služeb;
 aplikace kritérií na poskytovatele sociálních služeb.

Opatření 2.2

Nastavení optimální sítě sociálních služeb

Popis opatření:

Definování sítě sociálních služeb, která je důležitá pro zajištění základních potřeb
osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci, nebo jsou jí ohroženi (oproti
minimální síti sociálních služeb jsou zde zahrnuty i preventivní aktivity, které chrání
širokou veřejnost před nepříznivou sociální situací); síť bude zahrnovat služby
terénní, ambulantní i pobytové a bude zohledňovat kvalitu a efektivitu
poskytovatelů sociálních služeb:
 nastavení optimální sítě sociálních služeb;
 pravidelná evaluace služeb zařazených do optimální sítě;
 pravidelná kontrola, hodnocení a metodická podpora poskytovatelů sociálních
služeb poskytujících služby zařazené do optimální sítě;
 aktualizace optimální sítě sociálních služeb;
 vyhledávání vhodných poskytovatelů nových sociálních služeb.

Opatření 2.3

Nastavení minimální sítě sociálních služeb

Popis opatření:

Definování minimální sítě sociálních služeb, která je důležitá pro zajištění
základních životních potřeb osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci,
nebo jsou jí ohroženi:
 síť bude zahrnovat služby terénní, ambulantní i pobytové a bude zohledňovat
kvalitu a efektivitu poskytovatelů sociálních služeb;
 nastavení minimální sítě sociálních služeb;
 pravidelná kontrola, hodnocení a metodická podpora poskytovatelů sociálních
služeb poskytujících služby zařazené do minimální sítě;
 aktualizace minimální sítě sociálních služeb;
 vyhledávání vhodných poskytovatelů nových sociálních služeb.

Cíl č. 3

Podpora dluhového poradenství a finanční gramotnosti

Stručný popis cíle:
Opatření č.
Opatření 3.1

Zachování a rozvoj nabídky služeb dluhového poradenství ve městě
Název opatření
Zachování, popř. rozvoj nabídky služeb dluhového poradenství

Opatření 3.1

Zachování, popř. rozvoj nabídky služeb dluhového poradenství

Popis opatření:

Podpora zachování, popř. dalšího rozvoje stávající nabídky služeb poskytujících
dluhové poradenství:
 pomoc při řešení nepříznivé finanční situace;
 podpora, asistence a posílení dovedností a schopností pro komunikaci
a spolupráci mezi spotřebiteli, jejich věřiteli, soudy a soudními exekutory;
 prevence vzniku tíživé finanční situace a problémů se splácením na straně
spotřebitele;
 zvyšování finanční gramotnosti.

Cíl č. 4

Rozvoj sociálního podnikání a zaměstnávání osob ohrožených na trhu
práce

Stručný popis cíle:

Podpora zaměstnávání osob ohrožených na trhu práce. Cílem je, prostřednictvím
poradenských, motivačních a vzdělávacích aktivit a individuálního přístupu,
podpořit osoby ohrožené na trhu práce v získání vhodného zaměstnání.
Název opatření
Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením na trhu práce
Podpora sociálních programů, aktivit a služeb směřujících k zaměstnávání osob
nezaměstnaných

Opatření č.
Opatření 4.1
Opatření 4.2
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Opatření 4.3

Podpora sociálního podnikání

Opatření 4.1

Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením na trhu práce

Popis opatření:

Podpora služeb směřujících k zaměstnávání osob se zdravotním postižením
na chráněném či volném trhu práce přes omezení, která představuje jejich
zdravotní postižení:
 integrace na trh práce osob se zdravotním postižením, např. pracovní
rehabilitace – podporované zaměstnávání, ergoterapie a ergodiagnostika;
 vznik chráněných pracovišť;
 zvyšování orientace na trhu práce, ve vlastních právech a povinnostech.

Opatření 4.2

Podpora sociálních programů, aktivit a služeb směřujících k zaměstnávání
osob nezaměstnaných

Popis opatření:

Podpora služeb směřujících k zaměstnávání osob nezaměstnaných:
 posílení pracovních návyků, schopností, dovedností a soběstačnosti;
 zvýšení kvalifikace a zaměstnanosti;
 zvýšení možnosti si udržet zaměstnání.

Opatření 4.3

Podpora sociálního podnikání

Popis opatření:

 Zaměstnávání osob ohrožených na trhu práce prostřednictvím sociálního
podnikání.

Cíl č. 5

Rozvoj dobrovolnictví

Stručný popis cíle:
Opatření č.
Opatření 5.1

Hlavním cílem je postupný a trvale udržitelný rozvoj dobrovolnictví u potřebných
uživatelů ve zdravotnických a sociálních zařízeních.
Název opatření
Rozvíjení dobrovolnických služeb

Opatření 5.1

Rozvíjení dobrovolnických služeb

Popis opatření:

Úloha dobrovolníků je podpůrná a velice vítáná, dobrovolníci doplňují práci
profesionálů, zvyšují kvalitu života uživatelů žijících v sociálních a zdravotních
zařízeních.
- Podpora rozvoje stávajících kapacit organizací poskytující dobrovolnické
programy.
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4 CÍLE A OPATŘENÍ JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH SKUPIN
Na základě výstupů z vyhodnocení procesu KPSS, naplnění opatření Komunitního plánu sociálních služeb
ve městě Šumperk na období let 2007–2015, a výstupů z analytické fáze členové pracovních skupin
definovali cíle a zpracovali opatření, která povedou k naplnění stanovených cílů a vizí systému sociálních
služeb ve městě Šumperk.
Cíle a opatření jsou členěny podle čtyř pracovních skupin – cílových skupin uživatelů služeb:
- PS I:
Děti, mládež a rodina;
- PS II:
Osoby se zdravotním postižením;
- PS III: Osoby v krizi a sociálně vyloučeni;
- PS IV: Senioři.

4.1 Pracovní skupina I: Děti, mládež a rodina
Vizí pracovní skupiny je vytvoření a udržení funkční a dostupné sítě efektivních sociálních služeb a služeb
navazujících pro rodiny s dětmi ve městě. Rovnoměrná a dostupná síť služeb by měla vést ke zkvalitnění
života rodin ve městě. K naplnění vize pracovní skupiny by měl sloužit proces komunitního plánování, jako
prostoru pro komunikaci, sdílení a spolupráci mezi subjekty a objekty s cílem nalézat rovnováhu mezi
potřebami cílové skupiny a zdroji.
SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY
Ing. Pavla Skálová
Ing, Běla Michálková
Kateřina Höhlová, DiS
Lenka Čermáková, DiS.
Soňa Kolářová, DiS.
Bc. Kateřina Linhartová
Mgr. Anna Muratidisová
Mgr. Jaroslav Ondráček
Bc. Eva Přemyslovská
Bc. Aneta Tkadlecová, DiS.
Ing. Martin Žaitlik

MěÚ Šumperk, vedoucí odboru sociálních věcí
vedoucí pracovní skupiny
MěÚ Šumperk, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí a prevence
uživatel
uživatel
Fond ohrožených dětí, Zábřeh
Poradna pro rodinu Šumperk
Pedagogicko-psychologická poradna Ol. kraje, pracoviště Šumperk
Středisko volného času a ZpDVPP Doris Šumperk
PONTIS Šumperk, o.p.s.
Dětský klíč Šumperk, o.p.s.
Bezpečný Šumperk, o.s.

POPIS ČINNOSTI PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupina Děti, mládež a rodina má poměrně rovnoměrné zastoupení z řad poskytovatelů sociálních
služeb, z řad zadavatele a z oblasti souvisejících služeb, které slouží rodinám s dětmi ve městě. V rámci její
činnosti pracuje 11 členů. Pozornost pracovní skupiny se zaměřuje nejen na rodiny, které mají problémy
k řešení, ale její aktivity směřují i k fungujícím rodinám do oblasti prevence, aby byl minimalizován nárůst
problémových rodin a dětí.
Díky aktivnímu zapojení všech členů byla diskutována aktuální témata týkající se situace rodin ve městě.
Pracovní aktivity směřovaly k vyhodnocení aktuálního komunitního plánu, ke tvorbě SWOT analýzy,
k analyzování potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb a ke tvorbě opatření vedoucích
k zachování, rozvoji a vzniku nových potřebných služeb pro tuto cílovou skupinu. Za aktivní a profesionální
přístup členů pracovní skupiny jim patří poděkování.
POPIS CÍLOVÉ SKUPINY
Členové pracovní skupiny pracující s dětmi a celými rodinnými systémy ve městě se shodli na zahrnutí
do cílové skupiny všechny dětí předškolního, školního věku a mládež do 26 let. Jde o rozmanitou skupinu
zahrnující všechny rodiny s dětmi žijícími v Šumperku, včetně dětí žijících mimo rodinu.
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POTŘEBY CÍLOVÉ SKUPINY
 Rozšíření sítě sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, včetně podpory náhradních rodin;
 prostupné bydlení pro klienty pobytových služeb, děti navracející se z ústavní výchovy nebo odcházející
po zletilosti z pěstounských rodin;
 forma dostupného „startovacího“ bydlení pro mladé rodiny;
 dostupnost bezplatného právního poradenství;
 dostatečná síť kvalitních klinických psychologů a psychiatrů;
 zlepšení finanční gramotnosti, jako prevence zadlužování;
 v oblasti zaměstnanosti podpora vzniku pracovních míst.
SWOT ANALÝZA CÍLOVÉ SKUPINY DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA K 31. 12. 2013
SILNÉ STRÁNKY (STRONG)

SLABÉ STRÁNKY (WEAK)

 Dobrá komunikace mezi poskytovateli sociálních
služeb a obcemi
 Strategie prevence kriminality s projekty určenými
cílové skupině děti a mladiství
 Existence aktivních mateřských center ve městě
 Kvalitní a odborné služby nízkoprahového zařízení
pro děti, azylové bydlení pro matky, otce s dětmi
 Široká nabídka volnočasových aktivit pro děti ve
městě
 Společné akce poskytovatelů a organizací pro
veřejnost
 Podpora poskytovatelů sociálních služeb ze
strany města
 Stabilita poskytovaných služeb
 Znalost místní problematiky
 Provázanost s dalšími službami
 Spolupráce poskytovatelů sociálních služeb
 Odbornost poskytovaných sociálních
 Vícezdrojové poskytování informací o službách ve
městě
PŘÍLEŽITOSTI (OPPORTUNITIES)

 Nedostatečná síť sociálně-aktivizačních služeb
pro rodiny s dětmi
 Neexistence koncepce sociálního bydlení
 Absence alternativních služeb pro rodiny s dětmi
– mediační centrum
 Nedostatek a horší dostupnost volnočasových
aktivit pro rodiny s dětmi v okrajových částech
města
 Nedostatek sociálních bytů pro rodiny s dětmi,
levného „startovacího“ bydlení × drahé komerční
ubytovny s nevhodnými podmínkami pro rodiny s
dětmi, časté „provizorní bydlení rodin s dětmi“,
rozdělování rodin (matka s dětmi v „Azylu“, otec
na ubytovně)
 Malý rozsah dobrovolnictví
 Nedostatečná kapacita rané péče pro rodiny s
dětmi se zdravotním postižením
 Absence střediska výchovné péče

 Zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb
z IP Olomouckého kraje od roku 2012 – azylové
domy a sociální rehabilitace
 Kvalita sociálních služeb garantovaná
naplňováním standardů kvality
 Spolupráce s ostatními pracovními skupinami
 Vícezdrojové financování sociálních služeb
 Využívání médií k propagaci služeb, zvyšování
povědomí veřejnosti o sociálních službách
 Spolupráce se školami
 Přizpůsobování služeb dle potřeb komunity a
jejich zařazení do sítě služeb v regionu
 Podpora rozvoje dobrovolnictví
 Změny zákonů ve prospěch uživatelů sociálních
služeb
 Rozvoj sociální práce na obcích







HROZBY (THREAT)
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Nedostatek finančních zdrojů
Zhoršující se ekonomická situace rodin s dětmi
Malá občanská iniciativa
Omezování podpory ze strany města a obcí
Rostoucí nezaměstnanost, nedostatek financí
v rodinách, prohlubování sociálního vyloučení
Exekuce, zadluženost, snadná dostupnost
rizikových úvěrů
Změny zákonů v neprospěch uživatelů sociálních
služeb
Narůstající a nepřehledná administrativa
převyšující praktické poskytování sociálních
služeb
Nekoncepčnost reforem
Vysoká míra nezaměstnanosti v regionu
Demografické změny ve společnosti

CÍLE A OPATŘENÍ CÍLOVÉ SKUPINY DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA
Cíl č. 1
Opatření č.
1.1
1.2
1.3
Cíl č. 2
Opatření č.
2.1
2.2
2.3

Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro děti, mládež a rodinu v Šumperku
Název opatření
Zachování a rozvoj Odborného sociálního poradenství – Poradny pro rodinu Olomouckého
kraje Střediska sociální prevence Olomouc, p.o. – Poradna pro rodinu Šumperk
Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot, služba poskytovaná společností PONTIS
Šumperk o.p.s.
Zachování a rozvoj služeb Fondu ohrožených dětí – činnost služby s okresní působností
Nová opatření k zajištění komplexní péče o děti, mládež a rodinu v Šumperku
Název opatření
Dům na půl cesty – zřízený společností PONTIS Šumperk o.p.s.
Vznik sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – zřízený společností PONTIS Šumperk
o.p.s.
Rozšíření, následně potom udržení a zachování terénních programů pro děti a mládež ve
věku 12–26 let v návaznosti na službu NZDM Rachot, poskytovanou společností PONTIS
Šumperk o.p.s.

PŘEHLED OPATŘENÍ OSTATNÍCH CÍLOVÝCH SKUPIN, KTERÉ MAJÍ PŘESAH DO CÍLOVÉ SKUPINY DĚTI,
MLÁDEŽ A RODINA.
Opatření č.
5.1

Zařazeno
do PS
PS III

3.3

PS II

7.5
3.5

PS IV
PS II

5.4

PS III

5.5

PS III

5.7
5.8

PS III
PS III

3.14

PS II

Opatření pracovních skupin II, III nebo IV, která mají přesah do cílové skupiny
Děti, mládež a rodina
Udržení odborného sociálního poradenství – zajištění této služby společností
PONTIS Šumperk o.p.s.
Zachování a rozvoj Osobní asistence pro osoby s PAS na Šumpersku,
poskytovatel služby – Dětský klíč Šumperk, o.p.s.
Zachování a rozvoj pečovatelské služby organizace Sociální služby Šumperk, p. o.
Zachování a rozvoj Odlehčovací služby pro osoby s PAS na Šumpersku,
poskytovatel služby – Dětský klíč Šumperk, o.p.s.
Udržení, zachování a rozvoj sociální služby azylového domu organizace PONTIS
Šumperk o.p.s.
Zachování a rozvoj služby Domu na půl cesty organizace Diakonie ČCE –
středisko Sobotín
Udržení a rozvoj sociální služby krizová pomoc organizace PONTIS Šumperk o.p.s.
Zachování a rozvoj Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím
Střediska sociální prevence Olomouc, p.o. v Poradně pro rodinu Šumperk
Zachování a rozvoj Sociální rehabilitace pro klienty s PAS na Šumpersku
prostřednictvím organizace Dětský klíč Šumperk, o.p.s.

- 17 -

Cíl č. 1

Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro děti, mládež a rodinu
v Šumperku

Opatření č. 1.1

Zachování a rozvoj Odborného sociálního poradenství – Poradny pro
rodinu Olomouckého kraje Střediska sociální prevence Olomouc, p.o. –
Poradna pro rodinu Šumperk

Popis opatření

Odborné sociální poradenství (1016631)
- § 37 písm. b zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
- cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby v krizi, děti a mládež ve věku od 6–
26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.
- forma poskytování služby: ambulantní.

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)

Předpokládané výše
finančních nákladů
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Indikátory hodnocení

Hlavní činností je podpora rodin, párů a jednotlivců při samostatném zvládání
nepříznivých životních situací.
Podpora je poskytována prostřednictvím odborného psychologického, sociálněprávního poradenství a poradenství v oblasti náhradní rodinné péče.
Dopad na cílovou skupinu:
 odborná podpora při zvládání jejich nepříznivé životní situace, související
s rodinou, vztahy a osobním životem;
 posílení schopnosti uživatelů při aktivním a samostatném řešení nepříznivé
životní situace a jejich následků s co nejmenší mírou závislosti na této či jiné
sociální službě;
 poskytování informací posilující schopnosti uživatelů účinně a aktivně
předcházet situacím, které by ohrozily jejich rodinný, vztahový a osobní život;
 zajištění dostupnosti sociální služby, odbornosti pracovníků a kvality nabízených
služeb.
2014–2018:
- Zajištění finančních prostředků na provoz Poradny pro rodinu Šumperk,
které umožní zachování a rozvoj dosavadního spektra poskytovaných služeb;
- zajištění odborných pracovníků;
- zajištění časové i místní dostupnosti sociální služby; služba bude poskytovaná
v bezbariérových prostorách;
- zajištění provozní doby:
po:
8:00–11:30 12:30–17:00
út:
8:00–11:30 12:30–16:00
st:
8:00–11:30 12:30–16:00
čt:
8:00–11:30 12:30–17:00
pá:
8:00–11:30 12:30–14:00
Ředitelka organizace Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace
Vedoucí Poradny pro rodinu Šumperk.
2014–2018: 100 klientů/rok
2014–2018:
Psycholog/manželský a rodinný poradce: 1 FO – úvazek 0,9 (odborné sociální
poradenství) a úvazek 0,1 (dohody o výkonu pěstounské péče)
Sociální pracovnice: 1 FO – úvazek 0,5 (odborné sociální poradenství) a úvazek 0,3
(dohody o výkonu pěstounské péče)
Ekonomicko-provozní pracovníci: 5 FO – úvazek 0,45
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
884000
884000
884000
884000
884000
Provozní náklady
160000
160000
160000
160000
160000
Celkem
1044000 1044000 1044000 1044000 1044000
MPSV
Olomoucký kraj
Město Šumperk
Nedostatek financí.
Legislativní změny.
Zajištění financí na provoz služby, personální obsazení.
Zajištění místní a časové dostupnosti.

- 18 -

Cíl č. 1

Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro děti, mládež a rodinu
v Šumperku

Opatření č. 1.2

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot, služba poskytovaná
společností PONTIS Šumperk o.p.s.

Popis opatření

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (9312308)
- § 62 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
- cílová skupina: děti a mladí lidé ze Šumperka a okolí ve věku 12–26 let, kteří
jsou ohroženi společensky nežádoucími či rizikovými jevy nebo se nacházejí
v nepříznivé životní situaci (problémy ve škole, vztahové problémy, šikana,
hledání zaměstnání, bydlení apod.).
- forma poskytování služby: ambulantní.

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)

Předpokládané výše
finančních nákladů

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

Obecným, dlouhodobým cílem služby je předcházet a snižovat rizika klientů
ohrožených společensky nežádoucími či rizikovými jevy, zabezpečit nezbytnou
psychickou, fyzickou, právní a sociální ochranu, monitoring a intervence v rámci
nepříznivých životních situací, zvyšování sociální schopností a dovedností, prevence
a snižování zdravotních a sociálních rizik a podpora osobnostního růstu klientů.
2014:
 Udržení a zachování stávající služby;
 hledání finančních zdrojů pro rozšíření nabídky služeb. Jedná se o rozšíření
poskytování ambulantní služby na 7 dní v týdnu;
 úprava operačního manuálu a pracovních postupů.
2015:
- Udržení a zachování stávající služby;
- hledání nového pracovníka v sociálních službách pro pokrytí rozšířené otevírací
doby;
- proškolení a vzdělávání nového pracovníka;
- rozšíření otevírací doby na 7 dní v týdnu, úprava otevírací doby.
2016–2018:
- Udržení a zachování stávající i nově rozšířené služby.
Ředitel PONTIS Šumperk o.p.s.
2014
115 klientů

2015
125 klientů

2016
2017
2018
140 klientů
150 klientů
160 klientů
2014
2015–2018
Pracovník v soc. sl. 2 os, 2 úvazky na HPP
3 os, 3 úvazky na HPP
Sociální pracovník
2 os, 1,1 úvazku na HPP
2 os, 1,2 úvazku na HPP
Vedoucí služby
1 os, 0,3 úvazku na HPP
1 os, 0,3 úvazku na HPP
Ředitel
1 os, 0,1 úvazku na HPP
1 os, 0,1 úvazku na HPP
Ekonom
1 os, 0,1 úvazku na HPP
1 os, 0,1 úvazku na HPP
Admin. pracovník
1 os, 0,1 úvazku na HPP
1 os, 0,1 úvazku na HPP
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
1004000 1268000 1268000 1268000
1268000
Provozní náklady
416000
500000
500000
500000
500000
Celkem
1420000 1768000 1768000 1768000
1768000
MPSV, Krajská úřad Olomouckého kraje, Město Šumperk, vlastní zdroje, příspěvky
z Úřadu práce
Nedostatek finančních prostředků.
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Cíl č. 1

Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro děti, mládež a rodinu
v Šumperku

Opatření 1.3

Zachování a rozvoj služeb Fondu ohrožených dětí – činnost služby
s okresní působností

Popis opatření

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (5229532)
 § 65 zákona č.108/2006 Sb. o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: rodiny s dětmi 0–26 let věku, ohrožené společensky
nežádoucími jevy.
 forma poskytování služby:
a) ambulantní: poradna pro veřejnost vždy v pondělí 8–17hod v kanceláři
pobočky, jinak podle domluvy s klienty;
b) terénní: přímá práce v rodinách, doprovázení na úřady a jiné instituce,
jednání ve prospěch klienta bez jeho přítomnosti.

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Indikátory hodnocení

FOD Zábřeh poskytuje sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi podle znění
§ 65 zákona č.108/2006 Sb. o soc. službách registrace na MV ČR pod č.j. VSP/1–
198/90R ze dne 10. 5. 1990.
Dopad na cílovou skupinu: zlepšení situace v rodinách, prevence před sociálním
vyloučením, minimalizování možnosti odebrání dítěte z rodiny, při asistencích
navození zdravých rodinných vztahů, zachování úrovně odpovídající zdravé
komunikaci mezi rodiči.
2014–2018:
- Sanace rodin – podporování rodičovských dovedností, posilování rodičovských
kompetencí;
- sociálně-právní poradenství – poskytnutí základního poradenství zejména
v oblasti rodinných vztahů a péče o děti;
- asistence při předávání – naše osobní účast a podpora při problematickém
předávání dětí mezi rodiči;
- asistence při předávání a delším kontaktu rodiče s dítětem – naše osobní účast
a podpora při problematickém kontaktu dětí s druhým rodičem;
- rodinná mediace – mimosoudní řešení sporných situací za pomoci třetí neutrální
strany, mediátora, v oblasti rodinných záležitostí (rozvod, péče o děti,
mezigenerační spory);
- videotrénink interakcí – terapie zaměřená na silné stránky rodiče, vedoucí
k zlepšení komunikace s dětmi.
Fakultativní služby:
- Organizování a zajišťování víkendových pobytů a jednodenních akcí pro děti
z klientských rodin v rámci prevence sociálně-patologických jevů – přímá práce
s dětmi;
- adresná materiální a potravinová výpomoc podle aktuálních možností pobočky.
Vedoucí pobočky FOD Zábřeh
2014–2018: max. 350 klientů ročně
2014–2018:

sociální pracovník – 3 osoby s plným úvazkem
pracovník v soc. službách – 1 osoba s plným úvazkem
2014
2015
2016
2017
2018
Celkem
1650000 1700000 1800000 1800000
1800000
Dotace MPSV, zdroje FOD – veřejné sbírky, sponzorské dary, příspěvky obcí, dílčí
projekty
Nedostatek finančních zdrojů, nedostatečná podpora služby ze strany státních
institucí, nedostatečný zájem klientů
- Zlepšení situace ohrožených dětí ve vlastních rodinách;
- minimální počet dětí umístěných do ústavní výchovy;
- zvýšení počtu rodin řešících spory (rozvod, péče o děti, mezigenerační spory
apod.) alternativním způsobem;
- omezení počtu asistencí při kontaktu rodiče s dítětem, zvýšení počtu rodičů,
kteří mají kontakt s dětmi bez účasti třetí osoby;
- dosažení zdravé komunikace v rodinách.
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Cíl č. 2

Nová opatření k zajištění komplexní péče o děti, mládež a rodinu v
Šumperku

Opatření 2.1

Dům na půl cesty – zřízený společností PONTIS Šumperk o.p.s.

Popis opatření

Domy na půl cesty
 § 58 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: mladí dospělí ve věku 18–26 let věku.
 forma poskytování služby: pobytová.

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření

Dopad na cílovou skupinu: jedná se o službu, která v našem regionu není
zastoupena. Dlouhodobě se OSPOD potýká se situací, kdy tyto mladé lidi nemá
kam umístit a především s nimi systematicky pracovat. Prioritním hlediskem je i
setrvání mladých dospělých v místě, kde vyrůstaly a chtěl by i nadále setrvat. Toto
by mohlo i do budoucna umožnit práci s rodinou, aby mladí lidé neztráceli kontakt
se svou rodinou. V neposlední řadě se nám jedná o úspěšný vstup těchto mladých
lidí do nové etapy jejich života s ohledem na samostatnost, začlenění do
společnosti, orientaci v běžných záležitostech apod.
2014: Mapování situace kolem cílové skupiny a potřebnosti pro rozvoj a udržení služby;
2015: hledání vhodného objektu pro zřízení bytu na půl cesty, případné náklady
s rekonstrukcí + registrace služby;
2016: postupné naplňování služby, počet klientů cca 2;
2017: stabilizace služby, počet klientů cca 3 (s možností rozšíření na 6);
2018: stabilizace služby, počet klientů cca 3 (s možností rozšíření na 6).
Ředitel společnosti
2014
0
2014–2015:
2016–2018:

2015
0

2016
3

0
sociální pracovník 1, na úvazek 1
2014
2015
2016
Osobní náklady
0
0
230000
Provozní náklady
0
0
50000
Celkem
0
0
280000
Investiční náklady
0
200000
0
Státní zdroje, zdroje samospráv, vlastní zdroje.

2017
3
2017
230000
50000
280000
0

2018
3
2018
230000
50000
280000
0

Opatření č. 2.2

Vznik sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – zřízený společností
PONTIS Šumperk o.p.s.

Popis opatření

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 § 65 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: dospělí.
 forma poskytování služby: terénní, ambulantní.

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)

Dopad na cílovou skupinu: tato služba chybí v prostupném systému, který je ve
městě Šumperku nastaven v práci s rodinou a dětmi. Prvním předpokladem pro
úspěšnost služby je podpora rodiny v takové míře, aby nedocházelo k umísťování dětí
do náhradní výchovy. Dále je cílem služby naučit rodiče a děti společně komunikovat
a vést je odstraňování překážek, které je uvrhají do krizové sociální situace: pomoc
se školními povinnostmi, finanční poradenství, pracovní poradenství apod.
2014:
Mapování situace kolem cílové skupiny a potřebnosti pro rozvoj a
udržení služby + registrace sociální služby, zajištění pracovního
prostoru
pro zaměstnance, výběr nového zaměstnance;
2015:
samotný výkon sociální služby, spolupráce s OSPOD, propojení
služby do systému péče o děti a ohroženou mládež v Šumperku;
2016–2018:
samotný výkon sociální služby, spolupráce s OSPOD.
Ředitel společnosti
2014
0
2014:
2015–2018:

2015
10

2016
20

0
sociální pracovník 1, na úvazek 1

- 21 -

2017
25

2018
30

Cíl č. 2

Nová opatření k zajištění komplexní péče o děti, mládež a rodinu v
Šumperku

Předpokládané výše
finančních nákladů

2014
2015
Osobní náklady
0
230000
Provozní náklady
0
60000
Celkem
0
290000
Investiční náklady
50000
0
Státní zdroje, zdroje samospráv, vlastní zdroje.

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření

2016
230000
60000
290000
0

2017
230000
60000
290000
0

2018
230000
60000
290000
0

Opatření č. 2.3

Rozšíření, následně potom udržení a zachování terénních programů pro
děti a mládež ve věku 12–26 let v návaznosti na službu NZDM Rachot,
poskytovanou společností PONTIS Šumperk o.p.s.

Popis opatření

Terénní programy
- § 69 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
- cílová skupina: osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy, dále osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
a jiné sociálně ohrožené skupiny.
- forma poskytování služby: terénní.

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)

Předpokládané výše
finančních nákladů

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

Cílem terénního programu je vyhledávat a kontaktovat cílovou skupinu, minimalizovat
rizika jejich způsobu života a motivovat ke změně. Nabízení sociálních služeb:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
 aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve
společenském prostředí;
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí:
 pomoc při vyřizovaní běžných záležitostí;
 sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení
osobních a sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální
začleňování osob;
 poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života
a snižování těchto rizik.
2014:
Hledání finančních zdrojů pro rozšíření služby;
příprava operačního manuálu sociální služby a pracovních postupů;
2015:
hledání vhodných pracovníků na pozici – pracovník v sociálních
službách – terénní pracovník;
školení a vzdělávání nových pracovníků;
monitoring situace ve městě Šumperk, který vychází z předešlých
studií o potřebnosti sociální služby;
2016:
zahájení poskytování služby, udržení a zachování poskytování
sociální služby;
2017–2018: zachování a rozvoj sociální služby.
Ředitel společnosti
2014
0 klientů
2014:
2015–2018:

2015
2016
2017
2018
0 klientů
30 klientů
45 klientů
60 klientů
Bez personálního obsazení
Pracovník v sociálních službách 2 osoby, 2 úvazky na HPP;
Sociální pracovník
1 osoba, 0,1 úvazku na HPP;
Vedoucí služby
1 osoba, 0,2 úvazku na HPP;
Ředitel
1 osoba, 0,1 úvazku na HPP;
Ekonom – personalista
1 osoba, 0,1 úvazku na HPP;
Administrativní pracovník
1 osoba, 0,1 úvazku na HPP.
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
0
734000
734000
734000
734000
Provozní náklady
12000
60000
60000
60000
60000
Celkem
12000
794000
794000
794000
794000
MPSV, Olomoucký kraj, Město Šumperk, vlastní zdroje
Nedostatek finančních prostředků.
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4.2 Pracovní skupina II: Osoby se zdravotním postižením
Cílem pracovní skupiny pro Osoby se zdravotním postižením je definovat vizi rozvoje sociálních služeb
pro danou cílovou skupinu. Dále stanovit priority, příslušná opatření a aktivity vedoucí k dosažení
definované vize v rámci komunitního plánování.
Vizí je, že budeme mít takové sociální služby, které umožní občanům se zdravotním postižením žít v jejich
přirozeném prostředí a využívat pomoc a podporu, kterou nezbytně potřebují. O tyto osoby budou pečovat
kvalifikovaní a vzdělaní zaměstnanci poskytovatelů sociálních služeb. Systém sociálních služeb bude
nabízet dostatečnou pomoc a podporu rodinám těchto občanů a dalším pečujícím osobám. Síť sociálních
služeb bude dostupná jak finančně, tak dopravně a časově pro občany Šumperka a okolí, a obyvatelé
nebudou nuceni měnit trvalé bydliště kvůli absenci potřebné sociální služby. Pro obyvatele z řad osob
se zdravotním postižením bude možnost využívat návazných služeb, např. zdravotních služeb.
SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY
Ing. Marie Vychopeňová
Monika Kunčarová, DiS.
Ing. Josef Baleja
Bohdana Březinová, DiS.
Ing. Věra Nedomová
Blanka Sedláčková, DiS.
Ing. Jiří Skála
Bc. Zdenek Staněk
Leona Šabršulová, DiS.
Dana Štefečková
Mgr. Tomáš Vyskočil

Charita Šumperk
vedoucí pracovní skupiny
MěÚ Šumperk, oddělení pomoci v hmotné nouzi a socoiálních služeb
Armáda spásy, centrum soc. služeb
PONTIS Šumperk, o.p.s.
Dětský klíč Šumperk, o.p.s.
Úřad práce ČR, kraj. pob. Olomouc, Kontaktní pracoviště Šumperk
uživatel
Duha – centrum soc. sl. Vikýřovice, p.o.
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. regionální pracoviště Šumperk
Šumperská nemocnice a.s.
Středisko rané péče SPRP Olomouc

POPIS ČINNOSTI PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupina komunitního plánování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením sdružuje
10 zástupců poskytovatelů sociálních a návazných služeb a 1 uživatele. Se svými 11 členy je pracovní
skupina pro osoby se zdravotním postižením největší skupinou procesu komunitního plánování. Pracovní
skupinu vedla Ing. Marie Vychopeňová.
S důvěrnou znalostí potřeb cílové skupiny a celé problematiky se členové pracovní skupiny aktivně,
s vysokým nasazením i odpovědností zapojili do všech aktivit procesu střednědobého plánování sociálních
služeb. Je třeba ocenit a poděkovat všem členům pracovní skupiny za vstřícný, iniciativní a odpovědný
přístup k plnění úkolů související s realizací celého projektu a přípravou komunitního plánu.
POPIS CÍLOVÉ SKUPINY
Osoby se zdravotním postižením jsou osoby s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým nebo
kombinovaným postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby, ohrožují
tyto osoby sociálním vyloučením, nebo zabraňují těmto osobám v sociálním začleňování.
POTŘEBY CÍLOVÉ SKUPINY
 Nácvik komunikace, samostatného rozhodování, odloučení od rodiny, nácvik a zdokonalení
sebeobslužných návyků (hygiena, oblékání, stravování, příprava jednoduchých jídel, plánování
a nakupování);
 nácvik pravidel silničního provozu, používání průkazky ZTP/P, cestování prostředky hromadné dopravy,
orientace ve městě a návštěvy zařízení – restaurace, kino, divadlo, koupaliště, apod.;
 pestrá nabídka volnočasových aktivit;
 zlepšení fyzické kondice a koordinace;
 možnost zařadit se co nejlépe do běžného života;
 provázanost pomoci rodiny s poskytovanými službami;
 jak konkrétně pracovat s dítětem s postižením.
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SWOT ANALÝZA CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM K 31. 12. 2013
SILNÉ STRÁNKY (STRONG)

SLABÉ STRÁNKY (WEAK)

 Široké spektrum sociálních služeb a jejich
vzájemná provázanost a spolupráce
 Dostupnost informací pro veřejnost a povědomí
veřejnosti obecně o poskytovaných službách
 Přehled o existujících službách – adresář
poskytovatelů sociálních služeb
 Spolupráce s jinými subjekty a institucemi na
úrovni města (Úřad práce, Městský úřad
Šumperk), ale také kraje a republiky
 Naplňování standardů kvality sociálních služeb
 Kvalita sociálních služeb
 Vzdělaní, profesionální, odborní a zkušení
pracovníci sociálních služeb a Městského úřadu
Šumperk
 Rozšiřování cílové skupiny, prolínání cílových
skupin v rámci jednotlivých sociálních služeb
 Dlouhodobá zkušenost s podporovaným
zaměstnáváním
 Možnost uplatňovat svá práva a zájmy
 Dobrá komunikace a spolupráce organizací
nestátního neziskového sektoru navzájem i
s ostatními poskytovateli
 Větší zájem a účast rodiny a okolí podílet se na
péči a podpoře

PŘÍLEŽITOSTI (OPPORTUNITIES)

 Bariérové prostory ve městě Šumperk
 Nedostatečné finanční zajištění krytí služeb
(osobní asistence) – neschopnost uživatelů
uhradit službu
 Nedostatečné finanční zabezpečení
poskytovatelů sociálních služeb pro udržení a
rozvoj služeb
 Krátkodobé a časově ohraničené financování
služby
 Nízká prestiž „pomáhajících profesí“ – pracovníků
v sociálních službách
 Neúměrná administrativní zátěž na úkor času
věnovaného péči o uživatele
 Závislost na pomoci druhých
 Ztížená komunikace, požadavky na specifickou
komunikaci
 Snadná zneužitelnost jinými lidmi
 Problém s umístěním imobilních osob pod vlivem
alkoholu, osob s autismem
 Nedostatek pracovních příležitostí – chráněné
dílny
 Absence zařízení s celodenní komplexní péčí o
osoby se zdravotním postižením, které jsou
ohroženy sociální exkluzí
 Malá informovanost o možnostech kulturního
vyžití (neuvádění slev, zabezpečení přístupu)
 Nedostatek firem ochotných sponzorovat sociální
služby
HROZBY (THREAT)

 Dobrovolnická činnost
 Uplatnění na trhu práce – nabídka vhodných
pracovních míst, podporované zaměstnávání,
spolupráce se zaměstnavateli na vytváření
nových pracovních míst, poskytování pracovní
asistence zaměstnavatelům
 Rozvoj spolupráce s návaznými službami,
agenturami práce, úřadem práce apod.
 Možnost využívat nabídku sociálních služeb
 Využití strukturálních fondů pro financování
sociálních služeb
 Rozvoj spolupráce mezi poskytovateli sociálních
služeb s okolními obcemi a soukromými subjekty
 Výměna zkušeností mezi poskytovateli – zpětná
vazba
 Získávání sponzorů
 Informování veřejnosti o nabízených službách
prostřednictvím deníků, katalogů, přednáškami,
zapojení obcí a mládeže
 Vzdělávání zaměstnanců
 Další rozšiřování bezbariérových přístupů a
bezbariérového bydlení
 Zlepšení provázanosti
 Zdravotní a sociální péče

 Vysoká nezaměstnanost osob se zdravotním
postižením
 Nemožnost realizovat se
 Nemožnost zapojení do společnosti
 Vyloučení
 Znění zákona o sociálních službách (výše úhrad)
– finanční nedostupnost některých druhů služeb
– drahé služby (např. denní stacionář, osobní
asistence, centra denních služeb apod.)
 Nárůst administrativy na úkor času věnovaného
přímou péčí s uživateli
 Špatná finanční situace poskytovatelů, nejistota,
ohrožení existence stávajících služeb a
poskytovatelů, nedostatečná podpora služeb ze
strany státu – dotační politika
 Špatné „společenské klima“, antipatie veřejnosti
vůči osobám se zdravotním postižením, úbytek
solidarity
 Pasivita cílové skupiny – závislost na sociálních
dávkách, na poskytovaných službách
 Snížení zájmu uživatelů o ambulantní sociální
služby z důvodu nepřipouštění si potřeby pomoci,
zvýšení podílu úhrady uživatelem za sociální
služby
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CÍLE A OPATŘENÍ CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Cíl č. 3
Opatření č.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17

Cíl č. 4
Opatření č.
4.1
4.2
4.3

Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
v Šumperku
Název opatření
Udržení a rozvoj sociální poradny a půjčovny kompenzačních pomůcek pro zrakově postižené
prostřednictvím organizace SONS ČR, Oblastní odbočky Šumperk
Centrum sociálního poradenství – odborná poradenská činnost sluchově postiženým občanům
prostřednictvím organizace Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, organizace Šumperk
Zachování a rozvoj Osobní asistence pro osoby s PAS na Šumpersku,
poskytovatel služby – Dětský klíč Šumperk, o.p.s.
Zachování a rozvoj Osobní asistence Charity Šumperk
Zachování a rozvoj terénních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
– Podporované bydlení Pomněnka
Zachování a rozvoj Odlehčovací služby pro osoby s PAS na Šumpersku,
poskytovatel služby – Dětský klíč Šumperk, o.p.s.
Zachování a rozvoj respitní péče pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
– Odlehčovací služba Pomněnka
Zachování a rozvoj ambulantní péče pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
– Centrum denních služeb Pomněnka
Zachování a rozvoj služby Denní stacionář, Duha – centrum sociálních služeb Vikýřovice, p.o.
Zachování a rozvoj služby Týdenní stacionář, Duha – centrum sociálních služeb Vikýřovice, p.o.
Zachování a rozvoj pobytových služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením
– Chráněné bydlení Pomněnka
Udržení a rozvoj sociální aktivizačních služeb pro osoby se zrakovým postižením
prostřednictvím organizace SONS ČR, Oblastní odbočky Šumperk
Aktivní začlenění vedoucí k integraci osob se sluchovým postižením prostřednictvím
organizace Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, organizace Šumperk
Zachování terénní sociálně aktivizační služby prostřednictvím organizace TyfloCentrum
Olomouc, o.p.s. – Regionální středisko Šumperk
Zachování a rozvoj Sociální rehabilitace pro klienty s PAS na Šumpersku prostřednictvím
organizace Dětský klíč Šumperk, o.p.s.
Zachování a rozvoj podpory osob se zdravotním postižením pří získávání a udržení pracovního
místa prostřednictvím služby sociální rehabilitace APZ Pomněnka
Zachování a rozvoj služby sociální rehabilitace zaměřené na podporu zaměstnávání zrakově
postižených prostřednictvím organizace TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. – Regionální středisko
Šumperk
Nová opatření k zajištění komplexní péče o osoby se zdravotním postižením v Šumperku
Název opatření
Rozvoj osobní asistence pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením
prostřednictvím Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením
Rozšíření sociálních služeb o chráněné bydlení prostřednictvím organizace PONTIS Šumperk o.p.s.
Rozšíření sociálních služeb o sociální rehabilitaci prostřednictvím organizace PONTIS Šumperk o.p.s.

PŘEHLED OPATŘENÍ OSTATNÍCH CÍLOVÝCH SKUPIN, KTERÉ MAJÍ PŘESAH DO CÍLOVÉ SKUPINY
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Opatření č.
5.1

Zařazeno
do PS
PS III

7.2
7.3

PS IV
PS IV

Opatření pracovních skupin I, III nebo IV, která mají přesah do cílové skupiny
Osoby se zdravotním postižením
Udržení odborného sociálního poradenství – zajištění této služby společností
PONTIS Šumperk o.p.s.
Zachování Pečovatelské služby Diakonie ČCE – střediska v Sobotíně
Zachování a rozvoj Charitní pečovatelské služby
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7.4

PS IV

7.5
7.6
7.7

PS IV
PS IV
PS IV

7.10

PS IV

7.12
7.13

PS IV
PS IV

7.14

PS IV

Opatření č.

Zařazeno
do PS
PS IV

8.1

Udržení a rozvoj sociální služby pečovatelské služby prostřednictvím organizace
PONTIS Šumperk o.p.s.
Zachování a rozvoj pečovatelské služby organizace Sociální služby Šumperk, p. o.
Zachování Odlehčovací služby Diakonie ČCE – střediska v Sobotíně
Udržení a zachování sociální služby denního stacionáře prostřednictvím
organizace PONTIS Šumperk o.p.s.
Zachování a rozvoj služby Domova se zvláštním režimem Domova důchodců
Šumperk, p.o.
Zachování a rozvoj služby chráněné bydlení Sociální služby Šumperk, p. o.
Zachování a rozvoj sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení
lůžkové péče v Šumperské nemocnici a. s.
Udržení a zachování sociální služby sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby
se zdravotním postižením prostřednictvím organizace PONTIS Šumperk o.p.s.
Nová opatření pracovních skupin I, III nebo IV, která mají přesah do cílové
skupiny Osoby se zdravotním postižením
Rozšíření o odlehčovací službu prostřednictvím organizace PONTIS Šumperk o.p.s.
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Cíl č. 3

Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením v Šumperku

Opatření 3.1

Udržení a rozvoj sociální poradny a půjčovny kompenzačních pomůcek pro
zrakově postižené prostřednictvím organizace SONS ČR, Oblastní odbočky
Šumperk

Popis opatření

Odborné sociální poradenství (8438186)
 § 37zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: osoby se zrakovým postižením starší 15 let, rodinní příslušníci
osob se zrakovým postižením.
 forma poskytování služby: ambulantní i terénní.

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Indikátory hodnocení

Zpřístupňování informací pro osoby se zrakovým postižením vhodnou formou
(zvětšený text, digitální podoba, zvuková podoba), pomoc a podpora při řešení
těžkých životních situací, poskytování informací přispívajících k řešení nepříznivé
sociální situace, pomoc při orientaci v tiskovinách, které osobám se zrakovým
postižením přijdou (přečtení případně pomoc při vyplnění), pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování
společenského kontaktu.
2014–2018: osobní konzultace, telefonické konzultace, návštěvy klientů v místě
bydliště, písemné kontakty, zapůjčování kompenzačních pomůcek. Prezentace
služeb v médiích, prezentace pro veřejnost.
Během konzultací – intervencí:
 předávání informací přispívajících k řešení těžké životní situace, zpřístupňování
informací vhodnou formou, pomoc při uplatňování oprávněných zájmů
a obstarávání osobních záležitostí, doprovod na jednání, přečtení dokumentů,
pomoc při vyplňování tiskopisů, převádění kompenzačních pomůcek, nácvik
obsluhy pomůcek, zapůjčování pomůcek, pořádání např. Dne otevřených dveří,
prezentace pro veřejnost, medializace služby.
Sociální pracovník
2014–2018:
150–200 klientů
2014–2018:
sociální pracovník: 1 osoba 0,5 pracovního úvazku
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
78000
80000
80000
80000
80000
Provozní náklady
83000
85000
85000
85000
85000
Celkem
161000
165000
165000
165000
165000
Investiční náklady
60000
20000
20000
20000
20000
MPSV prostřednictvím kraje, úřad práce (dotace na chráněné pracovní místo pro
osoby se zdravotním postižením), příspěvky z obcí a měst formou grantů nebo
dotací, sbírky (Bílá pastelka a pokladničky)
Nedostatek financí na odborného pracovníka, neudržení prostor poradny,
nedostatek financí na zakoupení pomůcek do půjčovny nebo zajištění jejich oprav,
neinformovanost možných uživatelů služby, nedostatečná provozní doba z důvodu
omezení činnosti.
 Počet intervencí ať již ambulantních či terénních, počet uživatelů využívajících
služby, počet zápůjček pomůcek, počty konzultací podle jednotlivých oblastí
poradenství;
 počet prezentací pro veřejnost a počet návštěvníků;
 prokázání – evidence úkonů, evidence zápůjček, výroční zpráva, letáčky
a prezenční listiny.

Opatření 3.2

Centrum sociálního poradenství – odborná poradenská činnost sluchově
postiženým občanům prostřednictvím organizace Svaz neslyšících
a nedoslýchavých v ČR, organizace Šumperk

Popis opatření

Odborné sociální poradenství (3888645)
 § 37 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: osoby se sluchovým postižením.
 forma poskytování služby: ambulantní a terénní.
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Cíl č. 3

Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením v Šumperku

Aktivity k naplnění
opatření

2014–2018: v rámci základního a odborného sociálního poradenství poskytují
pracovníci informace o základních právech a povinnostech osob se sluchovým
postižením, zejména v souvislosti s poskytováním sociálních služeb, možnostech
výběru druhu sociální služby a o možnostech využívání běžně dostupných zdrojů
pro zabránění vzniku závislosti na sociální službě. Je zprostředkováván kontakt
se společenským prostředím – i s pomocí tlumočnické služby u neslyšících osob,
dále jsou poskytovány sociálně terapeutické činnosti, poskytování poradenství
v oblasti orientace v sociálním systému a hlavně SNN v ČR poskytuje pomoc při
uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů služeb. Služba je poskytována
v pronajatých prostorách v Šumperku. V návaznosti na službu poskytovanou
v místě působení poradenského pracoviště, je rovněž zajížděno na detašovaná
pracoviště v regionu Šumperska do Zábřehu, Mohelnice, Loštice a Hanušovic pro
přiblížení služby osobám s omezenou schopností pohybu a orientace.
Služba odborného sociálního poradenství je rozšířena o specifickou činnost,
kterou jednotlivá pracoviště organizují v rámci výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti.
Sociální pracovník

Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření

Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Indikátory hodnocení

350 osob
Sociální pracovníci
Účetní
Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
MPSV
2014:
190000
2015:
190000
2016:
190000
2017:
190000
2018:
190000
Nepřidělení dotace

Počet Přepočteno na celé úvazky
1
0,5
1
0,1
2014
2015
2016
180000
180000
180000
30000
32000
35000
210000
212000
215000
obec
20000
22000
25000
25000
25000

2017
180000
35000
215000

2018
180000
35000
215000

Počet klientů, naplnění cílů (informovanost).

opatření 3.3

Zachování a rozvoj Osobní asistence pro osoby s PAS na Šumpersku,
poskytovatel služby – Dětský klíč Šumperk, o.p.s.

Popis opatření

Osobní asistence (1108873)
 § 39 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním
postižením, zejména osoby s PAS (poruchy autistického spektra), věková
kategorie klientů 3–64 let.
 forma poskytování služby: terénní.
Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována
v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje.
S podporou osobního asistenta dokáže člověk s autismem navštívit různá místa,
vykonávat činnosti a zúčastnit se akcí, které by pro něj byly z důvodu handicapu
nedostupné. Klienti mohou využít asistenci Dětského klíče po celý rok dle
aktuálních potřeb rodiny a individuálních požadavků. Z důvodu specifičnosti
diagnózy PAS je nutná vysoká individualizace služby.
Cílem služby je prevence sociálního vyloučení klienta, jeho sociální začlenění
a umožnit mu žít běžným životem jeho vrstevníků.
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Cíl č. 3

Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením v Šumperku

Aktivity k naplnění
opatření

2014–2018:
 udržení a rozvoj služby Osobní asistence, předpokládané navýšení kapacity
přibližně o 2 klienty ročně (dle potřeb klientů a jejich rodin);
 nárůst kapacity za celé sledované období přibližně o 8 klientů.
ředitel

Zodpovědný realizátor
opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)

Předpokládané výše
finančních nákladů
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

2014
2015
2016
2017
2018
16
18
20
22
24
Rok 2014:
 Profese: vedoucí služby, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách 5×,
pracovník pro správu financí, metodik, ekonom;
 fyzických osob – 9; přepočtených úvazků – 1,2,
Rok 2015:
 Profese: vedoucí služby, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách 5×,
pracovník pro správu financí, metodik, ekonom;
 fyzických osob – 9; přepočtených úvazků – 1,25,
Rok 2016:
 Profese: vedoucí služby, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách
6×,pracovník pro správu financí, metodik, ekonom;
 fyzických osob – 10; přepočtených úvazků – 1,5,
Rok 2017:
 Profese: vedoucí služby, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách 6×,
pracovník pro správu financí, metodik, ekonom;
 fyzických osob – 10; přepočtených úvazků – 1,75,
Rok 2018:
 Profese: vedoucí služby, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách 6×,
pracovník pro správu financí, metodik, ekonom;
 fyzických osob – 10; přepočtených úvazků – 2.
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
690800
720000
770000
800000
830000
Provozní náklady
150000
170000
195000
195000
210000
Celkem
840800
890000
965000
995000 1040000
MPSV, MŠMT, Olomoucký kraj, město Šumperk, Nadace Partnerství – Blokový
grant, právnické a fyzické osoby
Nedostatek finančních prostředků, nedostatek kvalifikované pracovní síly

Opatření 3.4

Zachování a rozvoj Osobní asistence Charity Šumperk

Popis opatření

Osobní asistence (8019473)
 § 39 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: osoby se zdravotním postižením,
 forma poskytování služby: terénní

Aktivity k naplnění
opatření

Osobní asistence pomáhá uživatelům zvládnout úkony péče o vlastní osobu
a domácnost, které by dělali sami, kdyby jim v tom nebránila snížená soběstačnost.
 Osobní asistence podporuje zachování přirozených vazeb uživatelů na okolí
a snaží se tak předejít jejich osamělosti;
 osobní asistence poskytuje bezplatné základní sociální poradenství.
 Získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz, které umožní
zachování a rozvoj služby;
 zachování provozní doby služby, tj. sedm dní v týdnu, 24 hodin denně;
 zachování dosavadního spektra a rozsahu poskytovaných činností v přirozeném
sociálním prostředí uživatele – pomoc s péčí o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně, při zajištění chodu domácnosti, pomoc při zajištění stravy, výchovné
vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím, pomoc při jednání na úřadech, při obstarávání osobních záležitostí;
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Cíl č. 3

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením v Šumperku
 zajištění návaznosti na další služby, což umožní rychle reagovat na změněné
potřeby uživatele i v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu: návaznost
na domácí ošetřovatelskou péči a poradny.
Ředitel organizace a vedoucí sociálních služeb
12
Pracovník v sociálních službách 17 zaměstnanců/5,55 přepočtených úvazků,
sociální pracovník 1 zaměstnanec/0,3přepočteného úvazku, ostatní 4
zaměstnanci/0,9 úvazku.
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
1645000 1650000 1650000
165 000
1650000
Provozní náklady
378000
400000
400000
400000
400000
Celkem
2023000 2050000 2050000 2050000
2050000
MPSV, Olomoucký kraj, město Šumperk, město Hanušovice, okolní obce, nadace
Chybějící finance na provoz, legislativní změny, nedostatek kvalifikovaného
personálu.

Opatření 3.5

Zachování a rozvoj terénních služeb pro osoby s mentálním
a kombinovaným postižením – Podporované bydlení Pomněnka

Popis opatření

Podpora samostatného bydlení (8073606)
- § 43 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů,
- cílová skupina: osoby s lehkým až středně těžkým mentálním postižením
i v kombinaci s tělesným postižením nebo lehkou smyslovou vadou, ve věku od
18 let do raného seniorského věku, vyžadující pravidelnou nebo občasnou
pomoc jiné fyzické osoby.
- forma poskytování služby: terénní.

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)

Dopad na cílovou skupinu: služba podporuje osoby s mentálním postižením
v samostatném bydlení, zvyšuje jejich soběstačnost, zmírňuje riziko jejich
sociálního vyloučení.
2014–2018:
 Získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby,
které umožní její zachování a rozvoj;
 kvalitní depistáž, pravidelný monitoring potřeb uživatelů;
 zachování provozní doby služby s ohledem na časovou dostupnost pro uživatele
služeb i jejich blízké;
 zachování nabídky poskytovaných a deklarovaných činností dle poslání a cílů služby;
 realizace aktivit – pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí;
 rozšíření poskytovaných činností v závislosti na individuálních potřebách
uživatelů;
 stabilizace a odborný růst pracovního týmu – vzdělávání, tvorba a revize metodik
a metodické vedení týmů, zajištění podpory pracovníků externím odborníkem;
 spolupráce s místní samosprávou a s okolními obcemi;
 spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb v regionu a dalšími
návaznými službami – síťování služeb;
 osvětová činnost – otevírání se veřejnosti, kulturní, společenské a sportovní
akce pro veřejnost.
Ředitelka organizace, vedoucí asistent služby Podporované bydlení Pomněnka
2014:
2015–2018:
2014:
2015–2018:

8–10
15
3,2 úvazků v přímé péči
6 úvazků v přímé péči
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Cíl č. 3

Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením v Šumperku

Předpokládané výše
finančních nákladů

2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
1050000 1850000 1850000 1850000
1850000
Provozní náklady
150000
150000
150000
150000
150000
Celkem
1200000 2000000 2000000 2000000
2000000
MPSV, Město Šumperk, Olomoucký kraj, uživatelé, nadace, sponzorství.

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Indikátory hodnocení

Nedostatečné finanční zajištění služby, nízká poptávka ze strany uživatelů, služba
pro klienty finančně náročná, vyčerpanost zaměstnanců – pracovníků v přímé péči,
nestabilní pracovní tým.
 Objem finančních prostředků;
 počet uživatelů služby;
 provozní doba odpovídající potřebám uživatelům a jejich blízkým osobám;
 poskytnuté úkony v rámci základní činnosti – pomoc při zajištění chodu
domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;
 poskytnutí fakultativních služeb;
 realizované vzdělávací semináře, stáže;
 realizované sportovní, kulturní a společenské aktivity.

Opatření 3.6

Zachování a rozvoj Odlehčovací služby pro osoby s PAS na Šumpersku
Poskytovatel služby – Dětský klíč Šumperk, o.p.s.

Popis opatření

Odlehčovací služba (8030656)
- § 44 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů,
- cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením, osoby s mentálním
postižením, zejména osoby s PAS, věková kategorie klientů 3–64 let.
- forma poskytování služby: ambulantní, terénní, pobytovou.

Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)

Odlehčovací služba je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je
jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit
pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.
Specifičnost autismu s sebou nese silné riziko problémového a agresívního chování
a neschopnost klienta přizpůsobit se skupině. Z těchto důvodů je pro uživatele
a jejich rodiny nemožné využívat nabídky služeb poskytovatelů, jejichž programy
jsou nastaveny jiným směrem. Odlehčovací služba plní významnou roli v setrvání
osob s PAS v rodinách a tím umožňuje zachování sociálních vazeb a zázemí
v prostředí rodiny.
Poskytováním této služby organizace umožní rodičům dětí s PAS účastnit
se běžného společenského života, ale i vyřídit si osobní záležitosti, odpočinout si,
načerpat nové síly pro péči o handicapovaného člena rodiny. V případech, kdy není
rodinám s takto handicapovaným členem poskytnuta potřebná podpora, dochází
ke kolapsu rodin i pečujících osob.
Cílem služby je současně prevence sociálního vyloučení klienta, jeho sociální
začlenění a umožnit mu žít běžným životem jeho vrstevníků.
2014–2016:
zachování a rozvoj služby
2017:
navýšení kapacity Odlehčovací služby pobytové o 2–3 klienty
2018:
udržení a rozvoj služby
ředitel
2014
2015
2016
2017
2018
23
25
27
29
31
Profese – vedoucí služby, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách 7×,
pracovník pro správu financí, metodik, ekonom, uklízečka
2014
2015
2016
2017
2018
fyzických osob
12
13
13
15
15
přepočtených úvazků
3,85
4,1
4,35
5,35
5,75
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Cíl č. 3

Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením v Šumperku

Předpokládané výše
finančních nákladů

2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
1383000 1440000 1485000 1680000
1820000
Provozní náklady
324000
340000
380000
860000
660000
Celkem
1707000 1780000 1865000 2540000
2480000
Investiční náklady
×
× 3000000 3000000
×
MPSV, MŠMT, Olomoucký kraj, město Šumperk, právnické a fyzické osoby.

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

Nedostatek finančních prostředků, nedostatek kvalifikované pracovní síly.

Opatření 3.7

Zachování a rozvoj respitní péče pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením – Odlehčovací služba Pomněnka

Popis opatření

Odlehčovací služba (1532455)
- § 44 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
- cílová skupina: služba je určena osobám s mentálním či kombinovaným
postižením ve věku 6–40 let.
- forma poskytování služby: pobytová.

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

Dopad na cílovou skupinu: udržení systému přirozené péče o osoby s mentálním
a kombinovaným postižením, zajištěním dočasné péče po dobu nepřítomnosti
jejich pečující osoby.
2014–2018:
 Získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby,
které umožní její zachování a rozvoj;
 kvalitní depistáž, pravidelný monitoring potřeb uživatelů;
 zachování provozní doby služby s ohledem na časovou dostupnost pro uživatele
služeb i jejich blízké;
 zachování nabídky poskytovaných a deklarovaných činností dle poslání
a cílů služby;
 realizace aktivit: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc
při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí
stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
 rozšíření poskytovaných činností v závislosti na individuálních potřebách uživatelů;
 stabilizace a odborný růst pracovního týmu: vzdělávání, tvorba a revize metodik
a metodické vedení týmů, zajištění podpory pracovníků externím odborníkem;
 spolupráce s místní samosprávou a s okolními obcemi, spolupráce s ostatními
poskytovateli sociálních služeb v regionu a dalšími návaznými službami –
síťování služeb, osvětová činnost – otevírání se veřejnosti, kulturní, společenské
a sportovní akce pro veřejnost.
Ředitelka, vedoucí asistentka Odlehčovací služby Pomněnka
2/den
2014–2018:

Sociální pracovník 0,2 úvazků,
Pracovníci v přímé péči – DPP dle potřeb uživatelů
2014
2015
2016
2017

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
150000
MPSV, uživatelé, Olomoucký kraj

150000

150000

150000

2018
150000

Nedostatečné finanční zajištění služby, nízká poptávka ze strany uživatelů, služba
pro klienty finančně náročná, vyčerpanost zaměstnanců – pracovníků v přímé péči,
nestabilní pracovní tým.
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Cíl č. 3

Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením v Šumperku

Indikátory hodnocení






Opatření 3.8

Zachování a rozvoj ambulantní péče pro osoby s mentálním a
kombinovaným postižením – Centrum denních služeb Pomněnka

Popis opatření

Centrum denních služeb (5889895)
- § 45 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
- cílová skupina: osoby s lehkým až středně těžkým stupněm mentálního postižení i v
kombinaci s tělesným postižením nebo lehkou smyslovou vadou ve věku 18–40 let.
- forma poskytování služby: ambulantní.

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

Objem finančních prostředků;
počet uživatelů služby;
provozní doba odpovídající potřebám uživatelům a jejich blízkým osobám;
poskytnuté úkony v rámci základní činnosti – pomoc při zvládání běžných úkonů
péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí
ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně
terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti;
 poskytnutí fakultativních služeb;
 realizované vzdělávací semináře, stáže;
 realizované sportovní, kulturní a společenské aktivity.

Dopad na cílovou skupinu: zvyšování možností sociálního začleňování osob
s mentálním postižením prostřednictvím realizovaných činností tak, aby získaly či
udržely si stávající schopnosti a dovednosti, které by vedly k řešení jejich nepříznivé
sociální situace.
 Získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby, které
umožní její zachování a rozvoj;
 kvalitní depistáž, pravidelný monitoring potřeb uživatelů;
 zachování provozní doby služby, tj. každý všední den od 7 do 16 hodin;
 zachování nabídky poskytovaných a deklarovaných činností dle poslání
a cílů služby;
 realizace aktivit: sebeobslužné a pracovní činnosti, nácvik péče o domácnost,
práce na počítači, pohybové aktivity, dramaterapie, muzikoterapie, arteterapie,
výlety a návštěvy kulturních a společenských akcí – vše v rámci poslání služby;
 rozšíření poskytovaných činností v závislosti na individuálních potřebách
uživatelů;
 stabilizace a odborný růst pracovního týmu – vzdělávání, tvorba a revize metodik
a metodické vedení týmů, zajištění podpory pracovníků externím odborníkem;
 spolupráce s místní samosprávou a s okolními obcemi;
 spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb v regionu a dalšími
návaznými službami – síťování služeb;
 osvětová činnost – otevírání se veřejnosti, kulturní, společenské a sportovní
akce pro veřejnost.
Ředitelka organizace, vedoucí asistent Centra denních služeb Pomněnka
35
2014–2018: 7,5 úvazků pracovníků v přímé péči
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
1750000 1750000 1750000 1750000
1750000
Provozní náklady
350000
350000
350000
350000
350000
Celkem
2100000 2100000 2100000 2100000
2100000
MPSV, Úřad práce, uživatelé, město Šumperk, Olomoucký kraj, okolní obce, nadace
Nedostatečné finanční zajištění služby, nízká poptávka ze strany uživatelů, služba
pro klienty finančně náročná, vyčerpanost zaměstnanců – pracovníků v přímé péči,
nestabilní pracovní tým.
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Cíl č. 3

Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením v Šumperku

Indikátory hodnocení






Opatření 3.9

Zachování a rozvoj služby Denní stacionář, Duha – centrum sociálních
služeb Vikýřovice, p.o.

Popis opatření

Denní stacionář (4659389)
- § 46 zákona 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
- cílová skupina: osoby ve věku 5–55 let s lehkým, středně těžkým a těžkým
stupněm mentálního postižení, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby.
- forma poskytování služby: ambulantní (na adrese Krenišovská 224, Vikýřovice).

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

Objem finančních prostředků;
počet uživatelů služby;
provozní doba odpovídající potřebám uživatelům a jejich blízkým osobám;
poskytnuté úkony v rámci základní činnosti – sebeobslužné a pracovní činnosti,
nácvik péče o domácnost, práce na počítači, pohybové aktivity, dramaterapie,
muzikoterapie, arteterapie, výlety a návštěvy kulturních a společenských akcí –
vše v rámci poslání služby;
 poskytnutí fakultativních služeb;
 realizované vzdělávací semináře, stáže;
 realizované sportovní, kulturní a společenské aktivity.

Poskytování přiměřené podpory a pomoci při nalézání možnosti seberealizace a tím
získání větší možnosti integrace do společnosti osobám s mentálním postižením při
zachování jejich přirozeného prostředí.
2014–2018:
 Zajištění dostatečné informovanosti veřejnosti o poskytované službě – tisk,
výstavky prací, propagační tabule, webové stránky;
 zkvalitnění služby vzděláváním pracovníků;
 připravit podmínky a v případě zájmu poskytovat službu i ve dnech pracovního
volna.
Ředitel organizace
Dle stanovené kapacity – max. 18 uživatelů
2014–2018:
Ředitel, ekonom, sociální pracovník, 2× vychovatel, 3× pracovník v sociálních
službách, údržbář, uklízečka – 10 pracovníků – 5 přepočtených úvazků.
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
2175000 2175000 2175000 2175000
2175000
Provozní náklady
612000
612000
612000
612000
612000
Celkem
2787000 2787000 2787000 2787000
2787000
MPSV, zřizovatel Olomoucký kraj, výnosy od uživatelů
Nedostatek finančních prostředků.

Opatření 3.10

Zachování a rozvoj služby Týdenní stacionář, Duha – centrum sociálních
služeb Vikýřovice, p.o.

Popis opatření

Týdenní stacionář (5290743)
 § 47 zákona 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: osoby ve věku 5–55 let s lehkým, středně těžkým a těžkým
stupněm mentálního postižení, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby.
 forma poskytování: pobytová služby na adrese Krenišovská 224, Vikýřovice.
Poskytování přiměřené podpory a pomoci při nalézání možnosti seberealizace a tím
získání větší možnosti integrace do společnosti osobám s mentálním postižením při
zachování jejich přirozeného prostředí.
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Cíl č. 3

Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením v Šumperku

Aktivity k naplnění
opatření

2014–2018:
 Zajištění dostatečné informovanosti veřejnosti o poskytované službě – tisk,
výstavky prací, propagační tabule, webové stránky;
 zkvalitnění služby vzděláváním pracovníků;
 připravit podmínky a v případě zájmu poskytovat službu i ve dnech pracovního volna.
Ředitel organizace

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

Dle stanovené kapacity – max. 11 uživatelů
2013–2018:
Ředitel, ekonom, sociální pracovník, 2× vychovatel, 3× pracovník v sociálních
službách, všeobecná sestra, 2× ošetřovatelka údržbář, uklízečka.
13 pracovníků: 8 přepočtených úvazků
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
2175000
2175000
2175000
2175000 2175000
Provozní náklady
625000
625000
625000
625000
625000
Celkem
2800000
2800000
2800000
2800000 2800000
MPSV, zřizovatel Olomoucký kraj, výnosy od uživatelů
Nedostatek finančních prostředků.

Opatření 3.11

Zachování a rozvoj pobytových služeb pro osoby s mentálním a
kombinovaným postižením – Chráněné bydlení Pomněnka

Popis opatření

Chráněné bydlení Pomněnka (4292159)
- § 51 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
- cílová skupina: služba je určena osobám s lehkým a středně těžkým stupněm
mentálního postižení a osobám s kombinovaným postižením ve věku 18–40 let.
- forma poskytování služby: pobytová.

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů

Dopad na cílovou skupinu: zvyšování schopností v oblasti péče o vlastní osobu
a domácnost, využívání všech dostupných zdrojů se zaměřením na trvalý rozvoj
osobnosti uživatele.
2014–2018:
 Získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby, které umožní
její zachování;
 kvalitní depistáž, pravidelný monitoring potřeb uživatelů;
 zachování provozní doby služby s ohledem na časovou dostupnost pro uživatele
služeb i jejich blízké;
 zachování nabídky poskytovaných a deklarovaných činností dle poslání a cílů
služby;
 realizace aktivit: poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí
ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně
terapeutické
činnosti:
socioterapeutické
činnosti,
pomoc
při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
 rozšíření poskytovaných činností v závislosti na individuálních potřebách uživatelů;
 stabilizace a odborný růst pracovního týmu: vzdělávání, tvorba a revize metodik a
metodické vedení týmů, zajištění podpory pracovníků externím odborníkem,
spolupráce s místní samosprávou a s okolními obcemi, spolupráce s ostatními
poskytovateli sociálních služeb v regionu a dalšími návaznými službami – síťování
služeb; osvětová činnost: otevírání se veřejnosti, kulturní, společenské
a sportovní akce pro veřejnost.
Ředitelka, vedoucí asistentka služby Chráněné bydlení Pomněnka
8–10
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Cíl č. 3

Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením v Šumperku

Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů

2014–2018: 3,5 úvazků asistentů v přímé péči

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Indikátory hodnocení

2014
2015
2016
Osobní náklady
790000
790000
790000
Provozní náklady
190000
190000
190000
Celkem
980000
980000
980000
MPSV, Úřad práce, město Šumperk, uživatelé

2017
790000
190000
980000

2018
790000
190000
980000

Nedostatečné finanční zajištění služby, nízká poptávka ze strany uživatelů, služba
pro klienty finančně náročná, vyčerpanost zaměstnanců – pracovníků v přímé péči,
nestabilní pracovní tým, legislativní změny negativně ovlivňující další provoz služeb.
 Objem finančních prostředků;
 počet uživatelů služby;
 provozní doba odpovídající potřebám uživatelům a jejich blízkým osobám;
 poskytnuté úkony v rámci základní činnosti – poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti,
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické
činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí, pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu;
 poskytnutí fakultativních služeb;
 realizované vzdělávací semináře, stáže;
 realizované sportovní, kulturní a společenské aktivity.

Opatření 3.12

Udržení a rozvoj sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zrakovým
postižením prostřednictvím organizace SONS ČR, Oblastní odbočky
Šumperk

Popis opatření

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
(2026800)
 § 66 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: osoby se zrakovým postižením starší 15 let.
 forma poskytování služby: ambulantní i terénní.

Aktivity k naplnění
opatření

Dopad na cílovou skupinu: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů
a při obstarávání osobních záležitostí. Vytváření prostoru pro smysluplné trávení
volného času, prostor pro motivaci příkladem druhých.
2014–2018:
 Výchovně vzdělávací aktivity a sociálně terapeutické programy, zaměřené
na rozvoj schopností a dovedností, které přispívají ke kompenzaci zrakové
nedostatečnosti:
 rozvoj manuální zručnosti a jemné motoriky: keramická dílny, kroužek
šikovných rukou, tvořivé dílny, ruční práce, hra šachy;
 trénink citlivosti hmatu – Braillovo slepecké písmo, reliéfní obrázky, orientace
v tyflografických pláncích a mapách aj.
 udržení a rozvoj dovedností souvisejících se sebeobsluhou:
 klub kuchařů – výměna zkušeností osob se srovnatelným stupněm zrakového
postižení slouží jako motivace osobním příkladem;
 pohybové aktivity – aktivity za pomoci asistentů:
 rychlá chůze není pro nevidomého bez průvodce dostupnou formou pohybu;
 showdown, simulovaná střela, jízda na tandemech, chůze s holemi, plavání;
 činnosti vedoucí k zvýšení mentální úrovně uživatele, k rozvoji jeho duševního
potenciálu:
 kurzy jazykové, trénink paměti, komunikačních dovedností, přednášky,
besedy, exkurze;
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Cíl č. 3

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Indikátory hodnocení

Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením v Šumperku
 zážitkové akce, jejichž cílem je zprostředkovat nevidomým zkušenosti,
které jsou pro „zdravou“ populaci běžnou realitou;
 promítání komentovaných filmů, haptické výstavy, poslech hudby, poslech
zvukových knih;
 zpřístupňování informací:
 např. besedy se zástupci místních institucí a samosprávných orgánů, lékaři,
dietology …
 zprostředkování individuálních kurzů:
 psaní na kancelářském stroji (počítačové klávesnici), prostorová orientace.
Terénní forma poskytování služby je realizována především v případě:
 Zprostředkování kontaktu s přirozeným společenským prostředím. Pracovník učí
uživatele vhodně reagovat v každodenních situacích (cestování, spolupráce
v kolektivu, jednání na úřadech aj.), aby byl příště schopen tyto situace řešit
samostatně;
 pomoc a podpora při prosazování oprávněných zájmů a vyřizování osobních
záležitostí – doprovod, podpora při jednání, zpřístupnění informací, nácvik
obsluhy domácích spotřebičů …
Sociální pracovník
90–150 klientů
2014–2018:
sociální pracovník, 1 osoba 0,5 pracovního úvazku
pracovník v sociálních službách 1 osoba 0,5 pracovního úvazku
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
128000
128000
128000
128000
128000
Provozní náklady
105000
105000
105000
105000
105000
Celkem
233000
233000
233000
233000
233000
Investiční náklady
20000
20000
20000
20000
20000
MPSV, Úřad práce (dotace na chráněná pracovní místa pro osoby se zdrav.
postižením), příspěvky z obcí a měst formou grantů nebo dotací, sbírky (Bílá
pastelka a pokladničky).
Nedostatek financí na odborné pracovníky, neudržení prostor poradny, nedostatek
financí na zakoupení potřeb pro kluby a kroužky, nedostatek financí pro zajištění
kurzů a zážitkových aktivit, neinformovanost možných uživatelů služby,
nedostatečná provozní doba z důvodu omezení činnosti.
 Počet uživatelů, počet jednotlivých aktivit podle druhů;
 počet prezentací pro veřejnost a počet návštěvníků;
 prokázání – evidence služby, výroční zpráva, letáčky a prezenční listiny.

Opatření 3.13

Aktivní začlenění vedoucí k integraci osob se sluchovým postižením
prostřednictvím organizace Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR,
organizace Šumperk

Popis opatření

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
(9315642)
 § 66 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: osoby se sluchovým postižením.
 forma poskytování služby: ambulantní a terénní.

Aktivity k naplnění
opatření

Dopad na cílovou skupinu: integrace, zaškolení, informace, přehled v oblasti
sociálně právních předpisů se vztahem k osobám se sluchovým postižením.
2014–2018:
Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány terénně osobám se sluchovým
postižením – nedoslýchaví, ohluchlí, i neslyšící. Sociální služby jsou především v
oblasti vzdělávací – aktivy držitelů sluchadel, kurzy odezírání, zájmové – pomůcky
pro sluchově postižené, sportovní setkání apod.
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Cíl č. 3

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Indikátory hodnocení

Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením v Šumperku
Dále sem patří aktivity, které pomáhají při uplatňování zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí. Např. aktivy držitelů sluchadel jsou pořádány v místně
příslušné části regionu města a spádových obcí. Na tyto aktivy jsou zváni jednak
držitelé sluchadel, případně společně s rodinným příslušníkem, a formou
přednášek a besed se seznamují s jednotlivými atributy života osob se sluchovým
postižením a s kompenzací sluchového handicapu.
Dle potřeby je pořádán i kurz odezírání s příslušným odborným specialistou.
U skupiny osob neslyšících, která je svým způsobem uzavřenou komunitou, jsou
pořádány různé zájmové přednášky a besedy k aktuálnímu tématu zájmu
neslyšících a sportovní aktivity.
Pracovník v sociálních službách
90 klientů
2014–2018:

Složení pracovního týmu
Pracovníci v soc. službách
Účetní
Dobrovolníci
2014
2015
Osobní náklady
20000
20000
Provozní náklady
15000
15000
Celkem
35000
35000
2013: MPSV – 72.0, Obec 12 tis.
2014: MPSV – 0, Obec 12 tis.

Počet Přepočteno na celé úvazky
1
0,5
1
0,1
4
–
2016
2017
2018
20000
20000
20000
15000
15000
15000
35000
35000
35000

Nepřidělení dotace k financování služby.
Počet klientů a akcí.

Opatření 3.14

Zachování terénní sociálně aktivizační služby prostřednictvím organizace
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. – Regionální středisko Šumperk

Popis opatření

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
(3426807)
 § 66 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: lidé, kteří se potýkají se specifickými problémy z důvodu
postižení zraku, zpravidla starší 15 let.
 forma poskytování služby: terénní.

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů

Dopad na cílovou skupinu: prostřednictvím vzdělávacích programů (výuka na PC se
speciálním softwarem) vybavíme uživatele informacemi, znalostmi a dovednostmi,
které mu pomohou v kontaktu se společností.
2014–2018:
 Kurzy obsluhy náročných elektronických kompenzačních pomůcek na bázi
výpočetní techniky;
 přípravné kurzy: jejich cílem je zjistit předpoklady pro samostatné ovládání
speciálně upraveného počítače klientem a připravit jej na základní kurz;
 základní kurzy: jejich cílem je naučit klienta začátečníka, který získává
kompenzační pomůcku poprvé nebo přechází na zcela jiný speciální software,
základům práce s PC;
 základní zkrácené kurzy: jde především o zaškolení klientů, kteří získávají
opakovaně kompenzační pomůcku na bázi výpočetní techniky, a tudíž dochází
ke změnám v operačním systému, v aplikacích a ve speciálních programech
v důsledku nových verzí těchto programů;
 nástavbové kurzy: mají za cíl klientům rozšířit dovednosti a znalosti, které získali
v základním kurzu.
Sociální pracovník
6/rok
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Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů

2013–2018: Pracovník v sociálních službách – Lektor 8h/týden × 0,2 úvazku.

Indikátory hodnocení

2014
2015
2016
Osobní náklady
42306
43152
44015
Provozní náklady
5457
5566
5677
Celkem
47763
48718
49693
Kurzy obsluhy náročných elektronických kompenzačních
výpočetní techniky – odhad vycházející z roku 2013:
6 klientů/55 lekcí/109 vyučovacích hodin/ročně.

2017
2018
44895
45793
5791
5907
50686
51700
pomůcek na bázi

Opatření 3.15

Zachování a rozvoj Sociální rehabilitace pro klienty s PAS na Šumpersku
prostřednictvím organizace Dětský klíč Šumperk, o.p.s.

Popis opatření

Sociální rehabilitace (2100148)
- § 70 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
- cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením; osoby s mentálním
postižením; zejména osoby s PAS ve věku 15–64 let.
- forma poskytování služby: ambulantní a terénní.

Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)

Předpokládané výše
finančních nákladů
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických
schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro
samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím
zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí.
Cílem služby je zabránit sociálnímu vyloučení klienta, jeho sociální začlenění
a umožnit mu žít běžným životem jeho vrstevníků.
2014–2018: zachování a rozvoj služby Sociální rehabilitace Dětského klíče
Šumperk, o.p.s., na Šumpersku.
Ředitel
2014
2015
2016
2017
2018
10
10
14
14
17
Rok 2014–2015:
 Profese – vedoucí služby, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách 3×,
pracovník pro správu financí, metodik, ekonom;
 fyzických osob – 7; přepočtených úvazků – 2.
Rok 2016:
 Profese – vedoucí služby, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách 4×,
pracovník pro správu financí, metodik, ekonom;
 fyzických osob – 8; přepočtených úvazků – 2,5.
Rok 2017:
 Profese – vedoucí služby, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách 4×,
pracovník pro správu financí, metodik, ekonom;
 fyzických osob – 8; přepočtených úvazků – 2,8.
Rok 2018:
 Profese – vedoucí služby, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách 4×,
pracovník pro správu financí, metodik, ekonom;
 fyzických osob – 8; přepočtených úvazků – 3.
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
474000
474000
520000
550000
580000
Provozní náklady
62000
65000
70000
80000
90000
Celkem
536000
539000
590000
630000
670000
Individuální projekt Olomouckého kraje, Olomoucký kraj
Nedostatek finančních prostředků, nedostatek kvalifikované pracovní síly.
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Opatření 3.16

Zachování a rozvoj podpory osob se zdravotním postižením pří získávání a
udržení pracovního místa prostřednictvím služby sociální rehabilitace APZ
Pomněnka

Popis opatření

Sociální rehabilitace (8368539)
 § 70 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: osoby se zdravotním postižením zejména s kombinovaným
a mentálním, dále s kumulací handicapů: nízké vzdělání, či absence
vzdělání, minimální nebo nulové pracovní zkušenosti, dlouhodobá nezaměstnanost,
skupiny osob, kterým hrozí sociální vyloučení, nebo již vyloučeny jsou.
 forma poskytování služby: ambulantní.

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Indikátory hodnocení

Dopad na cílovou skupinu: poskytovaná služba pomáhá osobám se zdravotním
postižením k sociálnímu začlenění, vyrovnává příležitosti těmto lidem zařadit
se do společnosti.
2014–2018:
 Získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby, které
umožní její zachování a rozvoj z veřejných zdrojů, nadací, apod.;
 kvalitní depistáž, pravidelný monitoring potřeb uživatelů;
 zachování nabídky poskytovaných a deklarovaných činností dle poslání a cílů služby;
 realizace aktivit: nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu,
soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při
obstarávání osobních záležitostí;
 rozšíření poskytovaných činností v závislosti na individuálních potřebách uživatelů;
 stabilizace a odborný růst pracovního týmu – vzdělávání, tvorba a revize metodik
a metodické vedení týmů, zajištění podpory pracovníků externím odborníkem;
 spolupráce s místní samosprávou a s okolními obcemi;
 spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb v regionu a dalšími
návaznými službami – síťování služeb;
 osvětová činnost – otevírání se veřejnosti, kulturní, společenské a sportovní
akce pro veřejnost.
Ředitelka organizace, sociální pracovník služby.
6 uživatelů denně
1 sociální pracovník, úvazek 1,0
2014
Celkem
500000
MPSV, Olomoucký kraj, nadace

2015
500000

2016
500000

2017
500000

2018
500000

Nedostatečné finanční zajištění služby, nízká poptávka ze strany uživatelů,
vyčerpanost zaměstnanců – pracovníků v přímé péči, nestabilní pracovní tým.
 Objem finančních prostředků;
 počet uživatelů služby;
 provozní doba odpovídající potřebám uživatelům a jejich blízkým osobám;
 poskytnuté úkony v rámci základní činnosti nácvik dovedností pro zvládání péče
o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu
začleňování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných
zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;
 poskytnutí fakultativních služeb;
 realizované vzdělávací semináře, stáže;
 realizované sportovní, kulturní a společenské aktivity.
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Opatření 3.17

Zachování a rozvoj služby sociální rehabilitace zaměřené na podporu
zaměstnávání zrakově postižených prostřednictvím organizace
TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. – Regionální středisko Šumperk

Popis opatření

Sociální rehabilitace (2092050)
 § 70 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: lidé, kteří se potýkají se specifickými problémy z důvodu
postižení zraku, zpravidla starší 15 let.
 forma poskytování služby: ambulantní, terénní.

Aktivity k naplnění
opatření

Dopad na cílovou skupinu: služby sociální rehabilitace směřují k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob se zrakovým postižením. Důraz je
kladen na oblast pracovního uplatnění. Naší snahou je podpořit u osob se
zrakovým postižením rozvoj a nácvik specifických schopností a dovedností
vedoucích k sociálnímu začlenění, zvláště s ohledem na pracovní proces. Uživatele
podporujeme v orientaci na trhu práce, v kontaktu se zaměstnavatelem. Zrakově
postižení mohou v rámci našich služeb získat dovednosti a klíčové kompetence
potřebné k získání a udržení pracovního místa (komunikace, měkké dovednosti,
asertivita, odborné znalosti). V neposlední řadě se na nás mohou obrátit v případě
pomoci s uplatňováním práv a oprávněných zájmů při hledání zaměstnání a
v pracovním procesu.
2014–2018:
 Vyhledávání klientů, kontaktování klientů za účelem informování o možnosti
využití služeb poskytovaných regionálním střediskem;
 setkání se zaměstnavateli – exkurze u vybraných zaměstnavatelů, moderované
workshopy;
 individuální podpora v oblasti hledání zaměstnání, orientaci v nabídkách práce,
oslovení zaměstnavatele, příprava na výběrové řízení, pomoc při sestavování
motivačního dopisu, strukturovaného životopisu, diagnostika vlastních
schopností a dovedností;
 společná setkání klientů hledajících zaměstnání, výměna zkušeností, nácvik
asertivity, nácvik dovedností vedoucích k posílení samostatnosti, klubová
činnost, odborné poradenství, internetové diskusní fórum a internetovou burzu
práce v rámci tzv. Job klubů;
 jednorázová setkání, vzdělávací přednášky, kurzy sociálních dovedností,
pořádání motivačních kurzů, kurzů komunikačních dovedností a asertivity,
přednášek a volnočasových akcí;
 pravidelné vzdělávací kurzy – kurzy měkkých dovedností;
 oslovování zaměstnavatele, podpora při vyhledávání a zprostředkování praxe
nebo pracovního uplatnění u zaměstnavatelských organizací, při uzavírání
pracovní smlouvy;
 asistence při hledání zaměstnání, pracovní asistenci u zaměstnavatele
v rozsahu 20 hodin;
 poradenství pro organizace při vybavení a úpravě pracoviště ZP;
 informační kampaň pro zaměstnavatelské organizace a širokou veřejnost
zaměřená na pracovní uplatnění osob se zrakovým postižením formou
seminářů, propagačních akcí, letáčků a tematického filmu (osvěta pro školy,
oční kliniky, optiky, Úřad práce v Šumperku, organizace poskytující návazné
sociální služby);
 cílené oslovování zaměstnavatelů a jejich motivace k sociální odpovědnosti firem;
 spolupráce s úřady a firmami při odstraňování architektonických bariér
ve prospěch uživatelů TyfloCentra a dalších nevidomých a slabozrakých občanů,
odborné konzultace veřejně přístupných míst ve městě Šumperk;
 zprostředkování ostatních služeb TyfloCentra Olomouc, zejména odborného
poradenství v oblasti náročných elektronických kompenzačních pomůcek
a kurzů obsluhy těchto pomůcek jako prostředku pracovního uplatnění,
zprostředkování služeb sociálně aktivizačních (volnočasové, kulturní
a společenské akce TyfloCentra Olomouc, o.p.s.), služeb návazných organizací,
jimiž jsou Tyfloservis, SONS, Tyflopomůcky.
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Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení):
Předpokládané výše
finančních nákladů

Sociální pracovník
12–15
2013–2018: sociální pracovník 1/1,0 úvazek.
Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem

2014
225120
95500
320620

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
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2015
229622
97410
327032

2016
234215
99358
333573

2017
238899
50345
289244

2018
243677
51352
295029

Cíl č. 4

Opatření 4.1

Popis opatření

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)
Předpokládané výše
finančních nákladů

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

Nová opatření k zajištění komplexní péče o osoby se zdravotním
postižením v Šumperku
Rozvoj osobní asistence pro osoby s mentálním nebo kombinovaným
postižením prostřednictvím Společnosti pro podporu lidí s mentálním
postižením
Osobní asistence
 § 39 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením.
 forma poskytování služby: terénní.
Dopad na cílovou skupinu: udržení osob s mentálním postižením nebo
kombinovaným postižením v jejich přirozeném prostředí, snížení závislosti na
pobytových službách.
2014–2018:
 Registrace služby;
 depistáž nových uživatelů, nabídka spolupráce;
 oslovení zájemců o službu, kteří už před tím o poskytnutí služeb v domácím
prostředí projevili zájem;
 realizace aktivit: pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc
při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování
práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;
 rozšíření poskytovaných činností v závislosti na individuálních potřebách
uživatelů;
 stabilizace a odborný růst pracovního týmu: vzdělávání, tvorba a revize metodik
a metodické vedení týmů, zajištění podpory pracovníků externím odborníkem;
 spolupráce s místní samosprávou a s okolními obcemi;
 spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb v regionu a dalšími
návaznými službami – síťování služeb;
 osvětová činnost: otevírání se veřejnosti, kulturní, společenské a sportovní akce
pro veřejnost.
Sociální pracovník
12 uživatelů
2014–2018:

1× sociální pracovník
0,2 úvazek
4 × osobní asistent
4,8 přepočtených úvazků
2014
2015
2016
2017
Osobní náklady
1200000 1200000
1200000 1200000
Provozní náklady
200000
200000
200000
200000
Celkem
1400000 1400000
1400000 1400000
Investiční náklady
200000
MPSV, město Šumperk, Olomoucký kraj, uživatelé, nadace, sponzorství.

2018
1200000
200000
1400000

Nedostatečné finanční zajištění služby, nízká poptávka ze strany uživatelů, služba
pro klienty finančně náročná, vyčerpanost zaměstnanců – pracovníků v přímé péči,
nestabilní pracovní tým.

Opatření 4.2

Rozšíření sociálních služeb o chráněné bydlení prostřednictvím organizace
PONTIS Šumperk o.p.s.

Popis opatření

Chráněné bydlení
- § 51 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
- cílová skupina: osoby se zdravotním postižením od 18 let věku a senioři.
- forma poskytování služby: pobytová.
Cíl služby: posilování a rozvoj psychických a fyzických schopností a dovedností
uživatelů pro samostatné bydlení.
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Cíl č. 4

Nová opatření k zajištění komplexní péče o osoby se zdravotním
postižením v Šumperku

Aktivity k naplnění
opatření

2014–2015:
- Registrace služby;
- vytvoření pravidel služby v souladu se standardy kvality sociálních služeb
vybavení jednotlivých bytových jednotek;
- vyhledávání a přijímání pracovníků k zajištění služby;
- vzdělávání pracovníků pro práci s danou cílovou skupinou.
2016–2018:
- Poskytování základních úkonů dle zákona o sociálních službách;
- aktivity zaměřené na podporu, rozvoj a udržení psychických a tělesných funkcí
uživatelů;
- aktivity zaměřené na činnosti běžného života v domácnosti;
- podpora samostatného rozhodování uživatelů (sami zváží a rozhodnou,
do kterých aktivit a činností se zapojí či ne);
- zajištění, aby uživatelé pociťovali jistou míru soběstačnosti a nevznikala závislost
na sociální službě.
ředitel PONTIS Šumperk o.p.s.

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení):

Předpokládané výše
finančních nákladů

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

2014
0
2014–2018:

2015
2016
2017
2018
0
10
20
20
Ředitel
1
úvazek 0,2 na HPP;
Ekonom
1
úvazek 0,2 na HPP;
Administrativní pracovník
1
úvazek 0,2 na HPP;
Vedoucí
1
úvazek 0,5 na HPP;
Sociální pracovník
2
úvazek 2 na HPP;
Pracovník v sociálních službách
4
úvazek 4 na HPP.
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
1815000 1815000 1815000 1815000 1815000
Provozní náklady
900000
900000
900000
900000
900000
Celkem
2715000 2715000 2715000 2715000 2715000
Investiční náklady
0
500000
0
0
0
2015: investiční náklady – vybavení 10 bytových jednotek nábytkem apod.
MPSV, město Šumperk, příjmy od uživatelů služby, příjmy z vlastní činnosti
organizace
Nedostatek finančních prostředků.

Opatření 4.3

Rozšíření sociálních služeb o sociální rehabilitaci prostřednictvím
organizace PONTIS Šumperk o.p.s.

Popis opatření

Sociální rehabilitace
 § 70 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: osoby mentálním, kombinovaným, pohybovým postižením
0–26 let.
 forma poskytování služby: ambulantní a terénní.

Aktivity k naplnění
opatření

Cíl služby: dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti cílové skupiny
a to rozvojem jejich schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem
činností potřebných pro běžný život.
2014–2015:
- Registrace služby;
- vytvoření pravidel služby v souladu se standardy kvality sociálních služeb;
- vybavení služby potřebnými pomůckami;
- vyhledávání a přijímání pracovníků k zajištění služby;
- vzdělávání pracovníků pro práci s danou cílovou skupinou.
2016–2018:
- Poskytování základních úkonů dle zákona o sociálních službách;
- poradenská práce s rodinou v oblastech znalosti potřeb dítěte se zdravotním
postižením, finančního zajištění, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek apod.;
- aktivity zaměřené na podporu, rozvoj dovedností a schopností dětí a mládeže se
zdravotním postižením;

- 44 -

Cíl č. 4

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení)

Předpokládané výše
finančních nákladů

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

Nová opatření k zajištění komplexní péče o osoby se zdravotním
postižením v Šumperku
- aktivity zaměřené na integraci do mateřských a základních škol;
- aktivity zaměřené na nácvik činností potřebných pro samostatný a nezávislý
život ve vlastní domácnosti;
- podpora při hledání pracovního uplatnění na trhu práce, vlastního bydlení.
Ředitel PONTIS Šumperk o.p.s.
2014–2015:
2016:
2017–2018:
2014–2018:

10
20
40
Ekonom
1
úvazek 0,1
Administrativní pracovník 1
úvazek 0,1
Vedoucí
1
úvazek 0,2
Sociální pracovník
1
úvazek 1
Pracovník v soc. službách 1
úvazek 1
Psycholog
1
úvazek 0,2
Fyzioterapeut
1
úvazek 0,2
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
866000
900000
900000
950000
950000
Provozní náklady
279500
280000
300000
300000
300000
Celkem
1145500 1180000 1200000 1250000 1250000
Investiční náklady
300000
400000
MPSV, město Šumperk, příjmy od uživatelů služby, příjmy z vlastní činnosti
organizace, příspěvky z ÚP.
Nedostatek finančních prostředků.
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4.3 Pracovní skupina III: Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Pracovní skupina „Osoby v krizi a sociálně vyloučeni“ byla vytvořena s cílem zmapovat, resp. zkvalitnit
dostupné informace o nabídce poskytovaných sociálních služeb v daném segmentu na území města
Šumperka a zapojit zainteresovanou veřejnost do procesu rozhodování o potřebě optimalizace, plánování
dalšího rozvoje a vzájemné provázanosti.
SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY
David Jersák
Bc. Šárka Křístková
Ing. Eva Čmakalová
Bc. Martina Holzerová
Miroslava Chlubnová, DiS.
Mgr. Miroslava Koutná
Mgr. Jiří Novák
Bc. Tomáš Rab
Bc. Helena Vitásková

Armáda spásy
vedoucí pracovní skupiny
MěÚ Šumperk, oddělení pomoci v hmotné nouzi a sociálních služeb
Probační a mediační služba Šumperk
PONTIS Šumperk, o.p.s.
Armáda spásy, centrum soc. služeb
SPOLEČNĚ–JEKHETANE, o.s.
PONTIS Šumperk, o.p.s.
Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně
Město Šumperk

POPIS ČINNOSTI PRACOVNÍ SKUPINY
V první etapě se pracovní tým zaměřil na analýzu uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb
a na zjišťování názorů, zvláště odborné veřejnosti.
Ve druhé etapě byly rozpracovány návrhy opatření, která mají za cíl popsat optimalizovanou síť kvalitně
a efektivně poskytovaných sociálních služeb ve vztahu k současným potřebám uživatelů.
Zároveň byly zpracovány základní vize a priority dalšího rozvoje sociálních služeb na území města
Šumperka s důrazem na další vývoj a reflexi trendů v oblasti sociálních služeb.
POPIS CÍLOVÉ SKUPINY
Jedná se o osoby ohrožené sociálním vyloučením zejména z důvodu:
 absence kvalifikace, nedostatečné kvalifikace, ztráty zaměstnání a dlouhodobé nezaměstnanosti;
 ocitnutí se bez přístřeší, nejistého bydlení (např. krátkodobé nájemní smlouvy, smlouvy na dobu určitou,
ubytovny, bydlení u přátel, forma financování bydlení, …);
 propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, nebo z ústavní výchovy;
 patologických závislostí (např. alkohol, drogy, gamblerství, …);
 dluhů, finančních a materiálních problémů;
 nepříznivé sociální situace;
 trestné činnosti jiných osob/oběti trestných činů.
POTŘEBY CÍLOVÉ SKUPINY






Sociální bydlení – s podporou sociálních pracovníků;
bezplatné právní poradenství;
chráněné dílny a podporované zaměstnávání pro osoby ohrožené sociálním vyloučením;
ubytování pro celé rodiny;
externí spolupracovníci v rámci sociálních služeb (smluvní lékaři, praktičtí lékaři, psychiatři,
psychologové, …);
 zařízení pro seniory, kteří nejsou umístitelní v ostatních zařízeních pro seniory např. z důvodů finančních,
věku, alkoholové minulosti apod.
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SWOT ANALÝZA CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY V KRIZI A SOCIÁLNĚ VYLOUČENI K 31. 12. 2013
SILNÉ STRÁNKY (STRONG)

SLABÉ STRÁNKY (WEAK)

 Díky možnosti čerpání finančních prostředků ze
zdrojů EU pro NNO a poskytovatele sociálních
služeb byla dobudována nezbytná infrastruktura
sociálních služeb
 Vedle standardních sociálních služeb se rozvíjí
služby směřující ke snižování rizik, jako jsou
osvětové a volnočasové aktivity
 Se zaváděním standardů kvality se zejména v
NNO procesy více zprofesionalizovaly a rovněž se
plošně zvýšila odbornost pracovníků v sociálních
službách
 Poskytovatelé sociálních služeb jsou otevřeni ke
změnám, zavádění nových trendů a snaží se
pružně reagovat na měnící se potřeby uživatelů

 Nesystematická prezentace, propagace a
informovanost o sociálních službách (často vede
k nízkému zájmu veřejnosti a potencionálních
sponzorů)
 Absence nebo nedostatečná nabídka návazných
a některých specifických služeb, jako je chráněné
a sociální bydlení, zařízení s celodenní komplexní
péčí pro seniory a jiné cílové skupiny (např. dům
se zvláštním režimem pro osoby ohrožené
sociální exkluzí), domy na půl cesty, chráněné
dílny, denní centra
 Nedostupnost externích specialistů (lékaři –
zejména specialisté, právníci apod.)
 Stále není zajištěn bezbariérový přístup do všech
míst, kde jsou poskytovány sociální služby
HROZBY (THREAT)

PŘÍLEŽITOSTI (OPPORTUNITIES)
 Je zmapována poměrně široká síť poskytovatelů
sociálních služeb – kladem je rozmanitost
zřizovatelů těchto organizací
 Řízená komunikace v rámci komunitního
plánování za podpory Městského úřadu Šumperk
 Další rozvoj sociálních služeb na základě výsledků
komunitního plánování s důrazem na zapojení
širší veřejnosti (rozvoj občanské solidarity,
dobrovolnictví, sousedské výpomoci apod.)
 Sociální podnikání, resp. možná hospodářská
činnost poskytovatelů sociálních služeb

 Nedostatečné finanční a personální zabezpečení
organizací, které má za následek problémy
s rozvojem a zvyšováním kvality sociálních
služeb, včetně snížené schopnosti především
menších poskytovatelů čerpat finance
z dotačních titulů a grantů
 Nestabilita politického prostředí a nesystémovost
v dotační politice zadavatelů, ohrožuje vytváření
stabilního prostředí pro plánování a rozvoj
sociálních služeb
 Neochota samotných uživatelů a jejich rodinných
příslušníků spolupodílet se na financování
nákladů za sociální služby
 Nárůst administrativy, která se může projevit na
úkor kvality poskytovaných služeb
 Odliv kvalifikovaných pracovníků, z důvodů nízké
společenské prestiže a nízkého ohodnocení
 Ukončení financování z fondů EU (končící období
2007–2013)

CÍLE A OPATŘENÍ CÍLOVÉ SKUPINY OSOBY V KRIZI A SOCIÁLNĚ VYLOUČENI
Cíl č. 5
Opatření č.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby v krizi a sociálně vyloučené
v Šumperku
Název opatření
Udržení odborného sociálního poradenství – zajištění této služby společností PONTIS
Šumperk o.p.s.
Zachování a rozvoj služby Občanské poradny – poskytování odborného sociálního
poradenství organizací SPOLEČNĚ–JEKHETANE, o.s.
Udržení a rozvoj služby Azylový dům organizace Armáda spásy, Centra sociálních služeb
Udržení, zachování a rozvoj sociální služby azylového domu organizace PONTIS Šumperk o.p.s.
Zachování a rozvoj služby Domu na půl cesty organizace Diakonie ČCE – středisko Sobotín
Zachování sociální služby Kontaktní a poradenské centrum Krédo – služba poskytovaná
společností PONTIS Šumperk o.p.s.
Udržení a rozvoj sociální služby krizová pomoc organizace PONTIS Šumperk o.p.s.
Zachování a rozvoj sociální služby Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím násilím
Střediska sociální prevence Olomouc, p.o. Poradna pro rodinu Šumperk
Zachování a udržení sociální služby Nízkoprahového denního centra pro muže a ženy Armády
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spásy, Centra sociálních služeb
5.10
5.11
Cíl č. 6
Opatření č.
6.1
6.2

Zachování a udržení sociální služby Noclehárna pro muže a ženy Armády spásy, Centra
sociálních služeb
Zachování a rozvoj terénních programů organizace SPOLEČNĚ–JEKHETANE, o.s.
Nová opatření k zajištění komplexní péče o osoby v krizi a sociálně vyloučené v Šumperku
Název opatření
Vytvoření nové služby Dům se zvláštním režimem
Rozšíření, následně potom zachování terénních programů v návaznosti na službu kontaktního
centra, poskytovanou společností PONTIS Šumperk o.p.s.

PŘEHLED OPATŘENÍ OSTATNÍCH CÍLOVÝCH SKUPIN, KTERÉ MAJÍ PŘESAH DO CÍLOVÉ SKUPINY
OSOBY V KRIZI A SOCIÁLNĚ VYLOUČENI
Opatření č.
1.1

Zařazeno
do PS
PS I

Opatření pracovních skupin I, II nebo IV, která mají přesah do cílové skupiny
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Zachování a rozvoj Odborného sociálního poradenství – Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje Střediska sociální prevence Olomouc, p.o. – Poradna pro
rodinu Šumperk
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Cíl č. 5

Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby v krizi a sociálně
vyloučené v Šumperku

Opatření 5.1

Udržení odborného sociálního poradenství – zajištění této služby
společností PONTIS Šumperk o.p.s.

Popis opatření

Odborné sociální poradenství (5515996)
 § 37 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: osoby se zdravotním postižením, senioři a nově děti, mládež
a rodina, osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené.
 forma poskytování služby: ambulantní a nově terénní.

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení):
Předpokládané výše
finančních nákladů

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

Odborné sociální poradenství poskytuje lidem bezplatně nestranné a diskrétní rady
či informace, které mohou vést ke zlepšení či vyřešení jejich současné nepříznivé
životní situace. Vzhledem k rozšíření cílové skupiny volíme záměrně specifická
témata, která jsou průřezová u všech dotčených skupin a vyšla z jejich požadavků,
neboť v průběhu roku 2013 došlo k sběru dat v této oblasti. Odborná témata:
finanční poradenství, oběti, specifické kompenzační pomůcky, návykové jednání a
dopad na uživatele i jeho blízké okolí.
Cílem je:
1. poskytovat klientovi takové rady či informace, které mu pomůžou svou
nepříznivou životní situaci řešit vlastními silami a která by vedla k:
 zvýšení orientace ve vlastních právech a povinnostech;
 uplatňování vlastní vůle;
 jednání na základě vlastních zodpovědných rozhodnutí.
2. podporovat vztahy v přirozeném sociálním prostředí (např.: rodina, vrstevníci,
zájmy);
3. motivovat klienta k řešení své situace a zkvalitnění svého života.
2014: Zachování stávajícího rozsahu odborného sociálního poradenství pro
cílovou skupinu senioři a osoby se zdravotním postižením. Nově rozvoj
služby pro cílovou skupinu děti, mládež a rodina a osoby v krizi a osoby
sociálně vyloučené, naplánováno je další specifické vzdělávání a stáže
sociálních pracovníků v předem stanovených tématech – oběti, finanční
poradenství, specifické kompenzační pomůcky, návykové jednání a dopad
na blízké okolí uživatele;
2015: zachování a udržení stávajících sociálních služeb;
2016: zachování a udržení stávajících sociálních služeb; monitoring témat
zatěžujících jednotlivé sílové skupiny;
2017: zachování a udržení stávajících sociálních služeb, případně implementace
nových témat dle zjištění z roku 2016;
2018: zachování a udržení stávajících sociálních služeb.
Ředitel PONTIS Šumperk o.p.s.
2014
170
2014–2018:
Ředitel
Ekonom
Sociální pracovník

2015
185

2016
200

2017
200

úvazek 0,1 na HPP
úvazek na HPP
1 úvazek na HPP
2014
2015
2016
Osobní náklady
375000
375000
375000
Provozní náklady
213000
213000
213000
Celkem
588000
588000
588000
MPSV, Olomoucký kraj, město Šumperk, vlastní zdroje

2018
200

1
1
2

Nedostatek finančních prostředků.
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2017
375000
213000
588000

2018
375000
213000
588000

Cíl č. 5

Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby v krizi a sociálně
vyloučené v Šumperku

Opatření 5.2

Zachování a rozvoj služby Občanské poradny – poskytování odborného
sociálního poradenství organizací SPOLEČNĚ–JEKHETANE, o.s.

Popis opatření

Odborné sociální poradenství (6804682)
 § 37 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: osoby starší 18 let, osoby, které neznají svá práva a povinnosti,
neumí či nemohou dostát svým povinnostem, osoby, které z těchto důvodů
nemohou nebo jim hrozí, že nebudou moci využívat běžných zdrojů společnosti
(vzdělání, zaměstnání, veřejné služby, hmotné zajištění apod.).
 forma poskytování služby: ambulantní.

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení):
Předpokládané výše
finančních nákladů
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

Dopad na cílovou skupinu: občan schopný samostatně řešit záležitosti běžného
života, občan znalý svých práv a povinností, zodpovědný, schopný posoudit své
jednání a jeho případné důsledky.
2014–2018:
- Kontinuální poskytování služby odborného sociálního poradenství;
- adekvátní finanční zajištění provozu služby z dotací, grantů a výzev, projektů,
dostatečné odborné personální pokrytí služby;
- zajištění dostupnosti služby široké veřejnosti, zajištění propagace služby
v regionu.
Vedoucí služby Občanská poradna SPOLEČNĚ–JEKHETANE
2014–2018:
cca 300 klientů ročně.
2014:
sociální pracovník
1
počet úvazku 1,0
2015–2018:
sociální pracovník
1
počet úvazku 1,0
Dle potřeby a finančních možností případné rozšíření stávajícího personálu
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
450000
450000
450000
450000
450000
Provozní náklady
250000
250000
250000
250000
250000
Celkem
700000
700000
700000
700000
700000
Dotace MPSV, Olomoucký kraj, Projekt Dluhové poradenství – Asociace
občanských poraden s podporou ČSOB a.s., Poštovní spořitelnou a.s.
a Magistrátem hlavního města Prahy.
Nezískání financí na provoz služby, nedostatečné personální pokrytí.

Opatření 5.3

Udržení a rozvoj služby Azylový dům organizace Armáda spásy, Centra
sociálních služeb

Popis opatření

Azylové domy (3578010)
 § 57 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: osoby bez přístřeší.
 forma poskytování služby: pobytová.

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů

 Přechodné ubytování na dobu nezbytně nutnou;
 stabilizace nepříznivé sociální situace;
 pro osoby se zdravotním postižením není služba primárně určena, protože
zařízení není bezbariérové. Je možnost krátkodobého ubytování.
2014:
Vznik kuchyňky pro potřeby uživatelů;
2015:
beze změny, kapacita AD zůstane stejná;
2016:
vznik domu se zvláštním režimem:
 snížení kapacity AD o tři lůžka;
 rozšíření zázemí pro uživatele;
2017–2018: beze změny.
Ředitel centra sociálních služeb Armády spásy v Šumperku
2014–2018: cca 65–75 klientů/rok
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Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby v krizi a sociálně
vyloučené v Šumperku

Lidské zdroje
(personální obsazení):

2013–2018: 15 osob – 10,75 úvazku:
sociální pracovník, pracovník v sociálních službách (PVSS), účetní, koordinátor
PVSS, ředitel, kuchař, terénní pracovník, administrativní pracovnice, řidič
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
3370000 3370000 3400000 3400000 3430000
Provozní náklady
5130000 5130000 5100000 5100000 5070000
Celkem
8500000 8500000 8500000 8500000 8500000
IPOK, město Šumperk, Olomoucký kraj, uživatelé, příjmy z vlastní činnosti

Předpokládané výše
finančních nákladů
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

Finanční nestabilita, rozrůstající se nabídka komerčních služeb.

Opatření 5.4

Udržení, zachování a rozvoj sociální služby azylového domu organizace
PONTIS Šumperk o.p.s.

Popis opatření

Azylové domy (2983262)
- § 57 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
- cílová skupina: maminky v posledním trimestru, osamělý rodič, případně
zákonní zástupci s maximálním počtem 4 nezletilých dětí, které mají ve své péči
a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení; nově
bychom chtěli spojovat rodinu a tudíž se zaměřit na cílovou skupinu obou rodičů,
kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, především spojené se ztrátou bydlení
a mají ve své výchově nezletilé dítě.
- forma poskytování služby: pobytová.

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení):

Posláním Domu pro osamělé rodiče s dětmi v tísni je zejména pomáhat osamělým
rodičům a jejich dětem překlenout nepříznivou sociální životní situaci spojenou se
ztrátou bydlení, nabídnout jim dočasné ubytování, poskytnout sociální poradenství
a pomoci při opětném začleňování do společnosti. Hlavním cílem je zlepšení kvality
života klientů po stránce sociální i psychické tak, aby jim byl umožněn brzký návrat
do samostatného života.
2014–2018 (pro stávající službu):
- Poskytnutí pobytové služby osobám v nepříznivé sociální situaci;
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí;
- poskytnutí pomoci při zajištění stravy;
- poskytnutí pomoci při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinnými příslušníky;
- podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně
uplatňování zákonných nároků a pohledávek;
- pomoc při rozvoji nebo udržení sociálních schopností a dovedností klientů;
- podpora uživatele v samostatnosti při vyřizování běžných záležitostí;
- podpora využívání běžně dostupných návazných služeb;
- přizpůsobení sociální služby individuálním potřebám uživatele v rámci možností
poskytovatele sociální služby.
2016–2018 (pro rozšíření služby):
- Stavební úpravy a rozšíření kapacity služby, přijetí nových zaměstnanců, začátek
poskytování služby pro cílovou skupinu oba rodiče a děti;
- postupné navyšování kapacity.
Ředitel PONTIS Šumperk o.p.s.
2014
30

2015
30

Ředitel
Administrativní pracovník
Pracovník v soc. službách
Sociální pracovník
Vedoucí ubytovacích služeb

2016
2017
2018
30+nově 5
30+nově 15
30+nově 20
2014–2015
2016–2018
1 os, úvazek 0,1
1 os, úvazek 0,1;
1 os, úvazek 0,1
1 os, úvazek 0,1;
5 os, 4 úvazky na HPP
6 os, 6 úvazky na HPP;
2 os, 1,6 úvazku HPP
3 os, 3 úvazky HPP;
1 os, 0,8 úvazek na HPP 1 os, 0,8 úvazek na HPP.
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Předpokládané výše
finančních nákladů

2014
2015
2016
Osobní náklady
1680000 2431000 2431000
Provozní náklady
915000 1200000 1200000
Celkem
2595000 3631000 3631000
Investiční náklady
0
0
500000
MPSV, Olomoucký kraj, město Šumperk, vlastní zdroje

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

2017
2431000
1200000
3631000
200000

2018
2431000
1200000
3631000
200000

Změna v zákonech týkající se ubytování v souvislosti s příjmem sociálních dávek.

Opatření 5.5

Zachování a rozvoj služby Domu na půl cesty organizace Diakonie ČCE –
středisko Sobotín

Popis opatření

Domy na půl cesty (2981147)
 § 58 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílovou skupina: osoby 18–26 let věku, které po dosažení zletilosti opouštějí
školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby
z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propuštěny z
výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby.
 forma poskytování služby: pobytová.

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření

Způsob poskytování sociální služby je přizpůsoben specifickým potřebám osob,
kterým je služba Domy na půl cesty poskytována.
Dopad na cílovou skupinu, díky využívání služby klient:
 umí jednat s úřady a uplatňovat svá práva;
 umí udržovat svoji domácnost (úklid, praní prádla) a samostatně si připravit jídlo;
 umí hospodařit se svým měsíčním příjmem;
 umí si hledat práci a získá pracovní návyky;
 podle svých možností pokračuje ve vzdělávání a zvyšování kvalifikace;
 umí využívat běžně dostupné služby;
 ví, jak si hledat bydlení a jaké povinnosti samostatné bydlení obnáší;
 má více informací, které mu pomohou v oblasti péče o jeho osobu a zdraví;
 vytváří, rozvíjí a udržuje vztahy s rodinou, vrstevníky a společenským prostředím;
 má informace o možných důsledcích svých rozhodnutí a činů;
 má zkušenosti s aktivním trávením volného času.
Sociální služba Domy na půl cesty Diakonie ČCE – střediska v Sobotíně prochází
transformací, která pomůže zkvalitnit, zefektivnit a zatraktivnit poskytování této
sociální služby.
2014:
 Rekonstrukce nových prostor DPC v Olomouci, přesun části kapacity služby
z DPC v Jeseníku do DPC v Olomouci. Nové prostory budou více reflektovat
potřebu klientů na samostatné bydlení v domácnosti, čímž dojde k zefektivnění
práce s klienty a dalšímu zvýšení atraktivity služby DPC;
2015–2018:
 získávání prostředků a partnerů pro sociálně terapeutické činnosti za využití
zdrojů z grantů, nadací a sponzoringu;
 aktivní práce s principy public relations – propagace služby atraktivními
webovými stránkami, elektronickými prezentacemi, přednáškami;
 prohlubováním partnerství s jinými DPC i se subjekty, operujícími na poli
sociálních služeb v oblasti péče o mladé dospělé (společné akce, stáže,
výměnné programy, dobrovolnictví, aktivity i společná lobby);
 intenzivnější spolupráce s institucemi státní správy a samosprávy, s potenciálními
zaměstnavateli klientů, s odborníky;
 pokračování v implementaci efektivních principů v oblastech práce s klientem,
v oblasti kvality řízení i managementu kvality.
Vedoucí služby

- 52 -

Cíl č. 5

Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby v krizi a sociálně
vyloučené v Šumperku

Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení):

2014–2018: kapacita 12 klientů

Předpokládané výše
finančních nákladů
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Indikátory hodnocení

2014–2018:

Složení pracovního týmu
Pracovníci v soc. službách
Sociální pracovníci
Zdravotní sestra
Ředitel
Účetní + personalistka
Údržbář
Uklízečky
DPČ
2014
2015
Osobní náklady
1071809 1103963
Provozní náklady
562000
578860
Celkem
1633809 1682823
MPSV, Olomoucký kraj

Počet Přepočteno na celé úvazky
3
3,0
1
1,0
0
0
1
0,34
2
0,27
1
0,14
0
0
2
0,14
2016
2017
2018
1137082 1171194
1171194
596226
614113
632536
1733308 1785307
18037030

Nedostatek finančních zdrojů, nenaplnění kapacity DPC v důsledku nezájmu
potenciálních klientů o tuto sociální službu.
 Včasně dokončená rekonstrukce prostor v Olomouci;
 dlouhodobě naplněná kapacita služby DPC;
 zvýšení úspěšnosti v získávání finančních prostředků z nestátních zdrojů;
 vyšší počet dobrovolníků a stážistů ve službě;
 navázaná partnerství s novými subjekty;
 dodržování a pravidelná aktualizace standardů kvality sociálních služeb;
 užší spolupráce s externími odborníky.

Opatření 5.6

Zachování sociální služby Kontaktní a poradenské centrum Krédo – služba
poskytovaná společností PONTIS Šumperk o.p.s.

Popis opatření

Kontaktní centra (4911368)
 § 59 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách,
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života
ohroženy.
 forma poskytování služby: ambulantní.
Dopad na cílovou skupinu: pracovníci Kontaktního centra se snaží snižovat
důsledky rizikového užívání drog u uživatelů návykových látek prostřednictvím
rozhovorů, preventivních činností, poradenství. Hlavním cílem je zlepšení kvality
života uživatele služeb po stránce psychické, zdravotní a sociální, které by
umožňovalo jejich smysluplné zapojení zpět do společnosti.
Dílčí kroky:
 poskytování poradenství a krizové intervence v náročných životních situacích
uživatele služeb;
 odstranění opakovaného používání náčiní k aplikaci drog (u intravenózních
uživatelů);
 používání méně rizikových způsobů aplikace drog;
 informování uživatele služeb o rizicích spojených s užíváním nealkoholových
drog;
 informování uživatele služeb o bezpečnějším sexu;
 změna rizikového chování uživatelů drog směrem k méně rizikovému;
 minimalizace rizika somatického poškození, jeho odstranění či redukce;
 informovanost o systému fungování orgánu státní správy a orgánů činných
v trestním řízení;
 upevnění či znovuvytvoření základních hygienických návyků navázání uživatele
služeb ke kontaktu s odborným zařízením minimalizace sociálních rizik
souvisejících s užíváním drog;
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Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení):

Předpokládané výše
finančních nákladů
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby v krizi a sociálně
vyloučené v Šumperku
 stabilizace sociálních podmínek uživatele služeb pro jeho následnou abstinenci
(v ideálním případě) např. v oblasti bydlení, zaměstnání, rodinné zázemí…;
 podpora vlastní aktivity uživatele služeb k řešení jeho sociální situace.
2014–2018: udržení a zachování stávající sociální služby s ohledem na rozsah
činností i dobu poskytování.
Ředitel PONTIS Šumperk o.p.s.
2014–2018: 150 klientů za rok
2014–2018:
Pracovník v sociálních službách 2 osoby úvazek 2 na HPP;
Sociální pracovník
1 osoba úvazek 1 na HPP;
Vedoucí služby
1 osoba úvazek 0,3 na HPP;
Administrativní pracovník
1 osoba úvazek 0,1 na HPP;
Ekonom
1 osoba úvazek 0,1 na HPP;
Ředitel
1 osoba úvazek 0,1 na HPP.
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
980000
980000
980000
980000
980000
Provozní náklady
685300
685300
685300
685000
685000
Celkem
1665300 1665300 1665300 1665300 1665300
MPSV, Olomoucký kraj, město Šumperk, vlastní zdroje, příspěvky z ÚP, RVKPP, MZ.
Nedostatek finančních prostředků.

Opatření 5.7

Udržení a rozvoj sociální služby krizová pomoc organizace PONTIS
Šumperk o.p.s.

Popis opatření

Krizová pomoc (8101789)
- § 60 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
- cílová skupina: ženy nebo osamělí rodiče s dětmi v krizi, kteří se nacházejí
v ohrožení zdraví či života a nejsou schopni po přechodnou dobu řešit danou
situaci vlastními silami.
- forma poskytování služby: pobytová.

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení):
Předpokládané výše
finančních nákladů

Cílem krizové pomoci je poskytnutí neodkladné pomoci těm osobám, které se
nacházejí v ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit svoji
nepříznivou sociální situaci vlastními silami.
2014–2018 :
 Poskytnutí okamžitého ubytování nepřesahujícího 7 dní;
 poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
 krizová intervence;
 sociální poradenství;
 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí;
 poskytnutí psychické a fyzické ochrany;
 podpora, posílení sebedůvěry a soběstačnosti;
 pomoc při navázání kontaktu s jinými organizacemi.
Ředitel PONTIS Šumperk o.p.s.
2014–2018:

20–25

2014–2018:

Pracovník v soc. službách
5 osob
1 úvazek na HPP;
Sociální pracovník
2 osoby
0,4 úvazku na HPP;
Vedoucí ubytovacích služeb 1 osoba
0,2 úvazku na HPP.
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
367000
367000
367000
367000
367000
Provozní náklady
50000
50000
50000
50000
50000
Celkem
417000
417000
417000
417000
417000
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Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

MPSV, Olomoucký kraj, město Šumperk, vlastní zdroje.

Opatření 5.8

Zachování a rozvoj sociální služby Intervenčního centra pro osoby
ohrožené domácím násilím Střediska sociální prevence Olomouc, p.o.
Poradna pro rodinu Šumperk

Popis opatření

Intervenční centra (3807446)
 § 60a zákona č. 108/2006 Sb. o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: služba je určena pro osoby ohrožené násilným chováním ze
strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí. Cílovou
skupinou jsou osoby ohrožené násilným chováním osoby vykázané policií, osoby
ohrožené domácím násilím, které požádaly o pomoc Intervenční centrum, osoby
ohrožené nebezpečným pronásledováním ze strany bývalých partnerů, blízkých
osob atd. Sociální služba je určena také lidem, kteří hledají informace o
možnostech pomoci ohroženým osobám ze svého okolí.
 forma poskytování služby: ambulantní a terénní.

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení):
Předpokládané výše
finančních nákladů

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Indikátory hodnocení

Změna v zákonech týkající se ubytování v souvislosti s příjmem sociálních dávek.

Hlavní činností je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím
a osobám ohroženým nebezpečným pronásledováním v souvislosti s domácím
násilím. Cílem činnosti je pomoci těmto osobám zorientovat se v jejich složité
životní situaci, podpořit je ve volbě řešení prostřednictvím individuální
psychologické pomoci, sociálního a právního poradenství.
Dopad na cílovou skupinu:
 pomoc při zajištění bezpeční ohroženým osobám;
 stabilizace psychického stavu a sociální situace ohrožených osob;
 pomoc uživatelům řešit jejich krizovou životní situaci a vrátit se k životu bez násilí;
 aktivizace uživatelů směřující k realizaci dalších kroků vedoucích k vyřešení
jejich situace vlastními silami, s využitím jejich přirozeného sociálního prostředí
a sítě místních a regionálních institucí.
2014–2018:
- Získání finančních prostředků na běžný provoz poradny, které umožní zachování
a rozvoj dosavadního spektra poskytovaných služeb;
- zajištění dostatečného počtu odborných pracovníků;
- zajištění časové i místní dostupnosti služby – služba bude poskytovaná
v bezbariérových prostorách;
- zajištění provozní doby:
po: 8:00–11:30
12:30–17:00
út: 8:00–11:30
12:30–16:00
st: 8:00–11:30
12:30–16:00
čt: 8:00–11:30
12:30–17:00
pá: 8:00–11:30
12:30–14:00
Ředitelka Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace.
Vedoucí Poradny pro rodinu Šumperk.
2014–2018:
20 klientů/rok
2014–2018:

Sociální pracovnice
1 FO
Ekonomicko-provozní pracovníci 5 FO
2014
2015
2016
Osobní náklady
136000
140000
140000
Provozní náklady
40000
40000
40000
Celkem
176000
180000
180000
MPSV, Olomoucký kraj, město Šumperk.

úvazek 0,2
úvazek 0,15
2017
140000
40000
180000

Nedostatek financí, legislativní změny.
Zajištění financí na provoz služby, místní a časové dostupnosti, personální
obsazení.
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Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby v krizi a sociálně
vyloučené v Šumperku

Opatření 5.9

Zachování a udržení sociální služby Nízkoprahového denního centra pro
muže a ženy Armády spásy, Centra sociálních služeb

Popis opatření

Nízkoprahová denní centra (6645513)
 § 61 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: osoby bez přístřeší.
 forma poskytování služby: ambulantní.

Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení):
Předpokládané výše
finančních nákladů
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

 Umožnění bezpečného trávení dne;
 zajištění primárních potřeb uživatelů;
 vhodná i pro osoby se zdravotním postižením, zařízení je bezbariérové.
2014–2018: beze změny – získání finančních prostředků na běžný provoz, udržení
a zachování stávající sociální služby s ohledem na rozsah činností.
Ředitel centra sociálních služeb Armády spásy v Šumperku
2014–2018: cca 160 uživatelů/rok
2014–2018:
6 osob (2 úvazky) – sociální pracovník, pracovník v sociálních službách (PVSS),
účetní, koordinátor PVSS, ředitel, terénní pracovník.
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
808500
808500
810500
810500
820500
Provozní náklady
391500
391500
439500
439500
479500
Celkem
1200000 1200000 1250000 1250000 1300000
MPSV, Olomoucký kraj, město Šumperk, příjmy z vlastní činnosti.
Finanční nestabilita, útlum ambulantních služeb jako obecný trend.

Opatření 5.10

Zachování a udržení sociální služby Noclehárna pro muže a ženy Armády
spásy, Centra sociálních služeb

Popis opatření

Noclehárny (2911360)
 § 63 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: osoby bez přístřeší.
 forma poskytování služby: ambulantní.

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení):
Předpokládané výše
finančních nákladů

 Umožnění bezpečného přespání;
 zajištění primárních potřeb uživatelů;
 pro osoby se zdravotním postižením není služba primárně určena, protože
zařízení není bezbariérové.
2014:
beze změny; získání finančních prostředků na běžný provoz, udržení
a zachování stávající sociální služby s ohledem na rozsah činností;
2015:
zajištění bezbariérovosti pro kapacitu 4 osob – muži (vyčleněn
jeden pokoj);
2016–2018: beze změny; získání finančních prostředků na běžný provoz, udržení
a zachování stávající sociální služby s ohledem na rozsah činností.
Ředitel centra sociálních služeb Armády spásy v Šumperku
2014–2018: cca 125–130 uživatelů/rok
2014–2018:
10 osob (5,35 úvazku) – sociální pracovník, pracovník v sociálních službách
(PVSS), účetní, koordinátor PVSS, ředitel, kuchař, administrativní pracovnice, řidič
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
1820000 1820000 1840000 1840000 1860000
Provozní náklady
380000
380000
410000
410000
440000
Celkem
2200000 2200000 2250000 2250000 2300000
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Cíl č. 5

Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby v krizi a sociálně
vyloučené v Šumperku

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

MPSV, Olomoucký kraj, město Šumperk, uživatelé, příjmy z vlastní činnosti

Opatření 5.11

Zachování a rozvoj terénních programů organizace SPOLEČNĚ–
JEKHETANE, o.s.

Popis opatření

Terénní programy (4672580)
- § 69 zák. č.108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
- cílová skupina: osoby ohrožené sociálním vyloučením, nebo osoby sociálně
vyloučené, osoby v nepříznivé sociální situaci, osoby, které vedou rizikový
způsob život.
- forma poskytování služby: terénní.

Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje

Předpokládaná výše
finančních nákladů
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Indikátory hodnocení

Finanční nestabilita, rozrůstající se nabídka komerčních služeb.

- Uživatel, jehož sociální situace se nezhoršuje, zná svá práva i povinnosti,
považuje vzdělání a práci za hodnotu, je samostatný a zodpovědný;
- návaznost na ostatní služby.
2014–2018:
- Získávání financí na provoz terénních programů z grantů a výzev;
- zajištění dostatečného personálního pokrytí;
- zvýšení dostupnosti služeb sociální intervence.
Vedoucí služby Terénní programy SPOLEČNĚ–JEKHETANE
2014:
2015–2018:

110 klientů
každý rok cca 80 klientů
2014
2015–2018
sociální pracovník
2
3
pracovník v sociálních službách
2
0
počet úvazků
3,75
2,75
2014
2015
2016
Osobní náklady
650000
650000
650000
Provozní náklady
250000
250000
250000
Celkem
900000
900000
900000
Dotace MPSV, Olomoucký kraj, granty a výzvy

2017
650000
250000
900000

2018
650000
250000
900000

Nezískání financí na provoz služby, nedostatečné personální pokrytí, nízká míra
spolupráce ze strany uživatelů.
Finanční srovnání každý rok, počet pracovníků ve službě, počet klientů, počet
kontaktů s klienty.
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Cíl č. 6

Nová opatření k zajištění komplexní péče o osoby v krizi a sociálně
vyloučeni v Šumperku

Opatření 6.1

Vytvoření nové služby Dům se zvláštním režimem

Popis opatření

Domovy se zvláštním režimem
 § 50 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: osoby bez přístřeší.
 forma poskytování služby: pobytová.

Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální
obsazení):
Předpokládané výše
finančních nákladů

 Poskytnutí péče osobám, které jsou těžko umístitelné v domovech pro seniory
z důvodu nízkého příjmu, psychického onemocnění, nebo závislosti.
2015:
rekonstrukce vybraného objektu, úprava objektu;
2016:
získání finančních prostředků na běžný provoz – zahájení provozu;
2017–2018: beze změny; získání finančních prostředků na běžný provoz, udržení
a zachování stávající sociální služby s ohledem na rozsah činností.
Ředitel centra sociálních služeb Armády spásy v Šumperku.
2014–2018: cca 35 uživatelů/rok
2014–2018:
18 osob (13,75 úvazku) – sociální pracovník, pracovník v sociálních službách
(PVSS), zdravotnický personál, účetní, koordinátor PVSS, ředitel, údržba, kuchař,
administrativní pracovnice, řidič.
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
0
0 3400000 3400000 3430000
Provozní náklady
0
0 5100000 5100000 5070000
Celkem
0 20000000 8500000 8500000 8500000
Investiční náklady
0 20000000

Zdroje/ subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

MPSV, Olomoucký kraj, město Šumperk, příjmy z vlastní činnosti, uživatelé

Opatření 6.2

Rozšíření, následně potom zachování terénních programů v návaznosti na
službu kontaktního centra, poskytovanou společností PONTIS Šumperk o.p.s.

Popis opatření

Terénní programy
- § 69 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
- cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.
- forma poskytování služby: terénní.

Aktivity k naplnění
opatření

finanční nestabilita, rozrůstající se komerční sektor.

Rozšíření a následné zachování terénních programů pro osoby ohrožené závislostí
nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou zahálčivý způsob života
nebo jsou tímto způsobem života ohroženy v návaznosti na službu kontaktního
centra, poskytovanou společností PONTIS Šumperk o.p.s.
Cílem terénního programu je snažit se snižovat důsledky rizikového užívání drog
u uživatelů návykových látek prostřednictvím rozhovorů, preventivních činností,
poradenství a chránit veřejnost před negativními dopady užívání drog.
Terénní program bude probíhat v Šumperku a jeho okolí. Naší prioritou je navázat
na kontaktní centrum i terénní program, tak aby nedocházelo ke zdvojování
výkaznictví u jedné cílové skupiny a nevznikala tak závislost uživatelů na sociální
službě. Tento model se v rámci České republiky velice osvědčil a je podporován i
vrcholnými orgány.
2014:
Hledání finančních zdrojů pro rozšíření služby, příprava
operačního manuálu sociální služby a pracovních postupů.
2015:
Hledání vhodných pracovníků na pozici – pracovník v sociálních
službách – terénní pracovník, školení a vzdělávání nových
pracovníků, monitoring situace ve městě Šumperk, který vychází z
předešlých studií o potřebnosti sociální služby.
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Cíl č. 6

Nová opatření k zajištění komplexní péče o osoby v krizi a sociálně
vyloučeni v Šumperku
2016:

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení):
Předpokládané výše
finančních nákladů
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

Zahájení poskytování služby, udržení a zachování poskytování
sociální služby.
2017–2018:
Zachování sociální služby.
Ředitel PONTIS Šumperk o.p.s.
2014
0 klientů
2014:
2015–2018:

2015
2016
2017
2018
0 klientů
60 klientů
80 klientů
80 klientů
Bez personálního obsazení
Pracovník v sociálních službách 1 osoba 1 úvazek na HPP
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
0
240000
240000
240000
240000
Provozní náklady
12000
60000
60000
60000
60000
Celkem
12000
300000
300000
300000
300000
MPSV, Olomoucký kraj, město Šumperk, vlastní zdroje
Nedostatek finančních prostředků.
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4.4 Pracovní skupina IV: Senioři
Vize:
 V rámci nastaveného procesu komunitního plánování stanovit opatření pro cílovou skupinu senioři tak,
aby všechny zapojené služby (sociální i následné) působily preventivně proti sociálnímu vyloučení.
Tedy aby všechny služby, které budou navrhnuty do komunitního plánu, předcházely vzniku nepříznivé
sociální situace, nebo pokud už vznikne, dokázaly nabídnout účinnou pomoc;
 následně podporovat naplňování opatření stanovené v rámci procesu komunitního plánování;
 analyzovat potřeby seniorů a získaná data předávat koordinační skupině KPSS;
 podporovat proces vyhodnocování kvalitních a efektivních služeb – vynaložené prostředky, vzdělávání
zaměstnanců, prostředí a podmínky poskytování služeb, plánování v rámci jednotlivých poskytovatelů,
komunikace v rámci procesu komunitního plánování apod.
SEZNAM ČLENŮ PRACOVNÍ SKUPINY
Mgr. Miroslav Adámek.
Zuzana Müllerová, DiS.
Bc. Kateřina Bílková
(Bc. Aneta Svozilová)
Jiřina Dostálová
Mgr. Věra Kolegarová
Bc. Markéta Kubová
Mgr. Eva Pavelková
Ing. Hana Řezáčová Hana
Svatava Slavická

PONTIS Šumperk, o.p.s.
vedoucí pracovní skupiny
MěÚ Šumperk, oddělení pomoci v hmotné nouzi a sociálních služeb
Domov důchodců Šumperk, p.o.
Charita Šumperk
Agentura domácí péče Victoria – domácí ošetřovatelská péče
Armáda spásy, centrum soc. služeb
Šumperská nemocnice, a.s.
Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně
uživatel

POPIS ČINNOSTI PRACOVNÍ SKUPINY
V pracovní skupině Senioři pracuje 9 členů. Jejich skladbou bylo dodrženo pravidlo komunitního plánování,
aby v rámci obsazení byli zastoupeni představitelé uživatelů, poskytovatelů i zadavatelů.
Výstupem bylo především zpracování SWOT analýzy, analýzy potřeby poskytovatelů a uživatelů sociálních
služeb a především skladby opatření k zachování, rozvoji a vzniku nových služeb v rámci procesu
komunitního plánování. Pracovní skupina zvládla všechna tato úskalí a to především díky zodpovědnému a
profesionálnímu přístup všech jejich členů, za což jim patří velké uznání a poděkování.
Cíle pracovní skupiny:
 umožnit setrvání seniorů co nejdéle v jejich přirozeném sociálním prostředí – kvalitní a dostupné terénní
a ambulantní služby;
 jestliže nebude možné setrvání v přirozeném sociálním prostředí nabídnout kvalitní a dostupné
pobytové služby;
 nabízet seniorům jen takovou podporu a služby, které nezbytně potřebují, aby nedocházelo k jejich
„přepečovávání“ a tím vzniku závislosti na službách;
 udržení kontaktu s vrstevníky;
 podpora a rozvoj psychických a tělesných funkcí;
 podpora rodiny v péči o jejich člena;
 podporovat flexibilitu sociálních služeb.
POPIS CÍLOVÉ SKUPINY
Osoby seniorského věku (60+), které se ocitly z důvodu věku, zdravotního stavu, krizové situace, sociálně
nevyhovujícího prostředí v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivou sociální situaci lze zjednodušeně vnímat,
jako situaci, která je pro danou osobu nepříjemná a s jejím řešením si neumí poradit vlastními silami.
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POTŘEBY CÍLOVÉ SKUPINY
 Rozšíření služeb zabezpečujících péči o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy,
pomoc při zajištění chodu domácnosti a to především v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech
(pečovatelská služba);
 informovanost o jednotlivých službách z důvodu snazší orientace a návazně na to garance kvality
ze strany města;
 vznik nových služeb s 24 hodinovou péčí na přechodnou dobu (odlehčovací služby);
 optimalizovat a flexibilně přizpůsobovat kapacitu pobytových služeb;
 absence pobytové služby pro seniory, kteří nejsou přijímáni do domovů pro seniory z důvodu nízkého
příjmu, psychického onemocnění, nebo závislosti;
 sociální zařízení lůžkové péče určené pro klienty sociálních služeb s potřebou zvýšené ošetřovatelské
péče (klienti imobilní, s poruchou vědomí).
SWOT ANALÝZA CÍLOVÉ SKUPINY SENIOŘI K 31. 12. 2013
SILNÉ STRÁNKY (STRONG)
 Dostatečný počet poskytovatelů a poskytovaných
služeb
 Dobré jméno poskytovatelů
 Možnost výběru poskytovatele (ze strany
uživatele)
 Odbornost poskytovatelů; kvalifikace zaměstnanců
(prohlubování, zvyšování odbornosti)
 Dostupná ošetřovatelské péče v domácím
prostředí
 Dostupná nabídka služeb (soustředěné informace)
 Lidský faktor
 Vytvořená síť sociálních služeb
 Tradice, historie poskytovatelů
 Zákaz podomního prodeje
 Klub důchodců
 Volnočasové vyžití seniorů
 Zájem o dobrovolnickou činnost
 Práce s dobrovolníky
PŘÍLEŽITOSTI (OPPORTUNITIES)

SLABÉ STRÁNKY (WEAK)
 Existenční nejistota
 Nedokážeme měřit efektivitu
 Finanční a časová dostupnost sociálních služeb
(terén, večery a víkendy)
 Nedostatek odlehčovacích služeb (pobytových)
 PR
 Nabídka kvalitních uchazečů o práci
 Omezené možnosti motivace pracovníků
(vzdělávání, bonusy, finanční …)
 Prestiž povolání
 Slabé sebevědomí pracovníků v sociálních službách
 Málo mužů
 Absence služeb pro specifické cílové skupiny
(alkohol, psychické onemocnění, duální
diagnózy…)







 Snižování finančních prostředků – dotační
politika státu, kraje, obcí; úhrada ze strany
zdravotních pojišťoven
 Finanční situace uživatele
 Sociální situace rodin
 Nekalé praktiky poskytovatelů služeb, fyzických
osob poskytujících sociální služby
 Absence koordinace zdravotních a sociálních
služeb
 Absence definice minimální sítě služeb na úrovni
stát, kraj, obec
 Absence služeb pro nízkopříjmové seniory
(chudobinec)
 Nikdo neví, jaká je reálná poptávka po
pobytových službách
 Současný systém opatrovnictví (zbavení
způsobilosti) – stav, ve kterém osoba, jenž
nedokáže posoudit svůj stav a další okolnosti,
rozhoduje o poskytované službě
 Současný systém vyplácení sociálních dávek
(přechod z měst na úřady práce)
 Ohrožení předsudky a stereotypy













Dotační politika kraje pro terénní služby
Zrušení stropu pro úhrady (sociální služby)
Změny legislativy
Kontrolní mechanismy
Spolupráce rodiny (osob blízkých apod.) a
poskytovatele
Demografický vývoj
Přednastavení a podpora služeb dle výstupů
komunitního plánování
Benchmarking jako nástroj pomoci
Možnost využívání zdrojů EU + sociální firmy +
sponzoring + město …
Prezentace služeb v médiích
Víceleté financování služeb
Dopravní dostupnost
Odstraňování bariér v objektech, kde se poskytují
služby
Propojení zdravotní a sociální oblasti
Změna dotační politiky obcí – samostatná
kapitola pro sociální služby (úvaha, vážnost
tématu)

HROZBY (THREAT)
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CÍLE A OPATŘENÍ CÍLOVÉ SKUPINY SENIOŘI
Cíl č. 7
Opatření č.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
7.10
7.11
7.12
7.13

Cíl č. 8
Opatření č.
8.1

Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro seniory v Šumperku
Název opatření
Zachování Pečovatelské služby Diakonie ČCE – střediska v Sobotíně
Zachování a rozvoj Charitní pečovatelské služby
Udržení a rozvoj sociální služby pečovatelské služby prostřednictvím organizace PONTIS
Šumperk o.p.s.
Zachování a rozvoj pečovatelské služby organizace Sociální služby Šumperk, p. o.
Zachování Odlehčovací služby Diakonie ČCE – střediska v Sobotíně
Udržení a rozvoj sociální služby denního stacionáře prostřednictvím organizace PONTIS
Šumperk o.p.s.
Zachování služby Domova pro seniory Domova důchodců Šumperk, p.o.
Zachování a modernizace služby Domov pro seniory Diakonie ČCE – střediska v Sobotíně
Zachování a rozvoj služby Domova se zvláštním režimem Domova důchodců Šumperk, p.o.
Zachování a modernizace služby Domov se zvláštním režimem organizace Diakonie ČCE –
středisko v Sobotíně.
Zachování a rozvoj služby chráněné bydlení organizace Sociální služby Šumperk, p. o.
Zachování a rozvoj sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče
v Šumperské nemocnici a. s.
Udržení a rozvoj sociální služby sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se
zdravotním postižením prostřednictvím organizace PONTIS Šumperk o.p.s.
Nová opatření k zajištění komplexní péče o seniory v Šumperku
Název opatření
Rozšíření o odlehčovací službu prostřednictvím organizace PONTIS Šumperk o.p.s.

PŘEHLED OPATŘENÍ OSTATNÍCH CÍLOVÝCH SKUPIN, KTERÉ MAJÍ PŘESAH DO CÍLOVÉ SKUPINY
SENIOŘI
Opatření č.
5.1

Zařazeno
do PS
PS III

3.4

PS II

Opatření č.

Zařazeno
do PS
PS II

4.2

Opatření pracovních skupin I, II nebo III, která mají přesah do cílové skupiny
Senioři
Udržení odborného sociálního poradenství – zajištění této služby společností
PONTIS Šumperk o.p.s.
Zachování a rozvoj Osobní asistence Charity Šumperk
Nová opatření pracovních skupin I, II nebo II, která mají přesah do cílové
skupiny Senioři
Rozšíření sociálních služeb o chráněné bydlení prostřednictvím organizace
PONTIS Šumperk o.p.s.
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Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro seniory v Šumperku

Opatření 7.1

Zachování Pečovatelské služby Diakonie ČCE – střediska v Sobotíně

Popis opatření

Pečovatelská služba (6704470)
 § 40 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: senioři, osoby s kombinovaným postižením a osoby s jiným
zdravotním postižením.
 forma poskytování služby: terénní.

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení):

Předpokládané výše
finančních nákladů
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

Dopad na cílovou skupinu: lidem od 27 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu chronického onemocnění nebo jiného zdravotního omezení,
případně věku, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Pečovatelská služba:
 zajišťuje podporu při uspokojování základních potřeb;
 zajišťuje uchování navyklého způsobu života;
 oddálí využívání pobytové sociální služby nebo hospitalizace v nemocničním zařízení.
2014–2018:
 Pečovatelská služba Diakonie ČCE – střediska v Sobotíně si klade za cíl zvýšit
společenské povědomí a prestiž služby intenzivnějším využitím public relations
formou informačních letáků, článků v regionálním tisku a osvětových přednášek;
 jestliže nyní jsou v centru zájmu pečovatelské služby hlavně senioři, v průběhu
plánovacího období bude služba rozšířena také mezi cílovou skupinu mladších
klientů – osob se zdravotním a kombinovaným postižením;
 vytipování a zřízení vlastních prostor pro uskladnění kompenzačních pomůcek
vyjde vstříc zvýšené poptávce pečujících rodin po kompenzačních pomůckách.
Vedoucí Pečovatelské služby
2014–2018:
Kapacita 60 klientů
2014–2018
Vedoucí služby
0,2
Sociální pracovníci
0,2
Pracovníci v soc. službách
2,6
Ředitel
0,01
Manažerka kvality
0,01
Pracovník FR a PR
0,01
Uklízečky
0,01
Správce majetku
0,01
Vedoucí kuchyně
0,01
Kuchařky
1,3
Řidič
0,6
Ekonomka
0,01
Pokladní
0,01
Mzdová účetní + personalistka 0,01
2014
2015
2016
2017
Osobní náklady
1275656 1288413 1301297 1314310
Provozní náklady
686800
693668
700605
707611
Celkem
1962456 1982081 2001902 2021921
Úhrady od uživatelů služby, dotace MPSV, Olomoucký kraj, přijaté dary.

2018
1327453
714687
2042140

Rozšiřující se konkurence, nedostatečná flexibilita a adaptabilita střediska na trend
poskytování terénních služeb.

Opatření 7.2

Zachování a rozvoj Charitní pečovatelské služby

Popis opatření

Pečovatelská služba (7636721)
 § 40 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: senioři.
 forma poskytování služby: terénní.

- 63 -

Cíl č. 7

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení):
Předpokládané výše
finančních nákladů

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Indikátory hodnocení

Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro seniory v Šumperku

Pečovatelská služba pomáhá uživatelům zvládnout úkony péče o vlastní osobu a
domácnost, podporuje zachování přirozených vazeb uživatelů a snaží se předejít
jejich osamělosti; pečovatelská služba poskytuje základní sociální poradenství.
 Získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby, které
umožní zachování a rozvoj služby;
 zachování provozní doby služby ve všední dny, převážně pak v době 7:00–15:30
hodin, večerní služba do 19 hodin a víkendové služby;
 zachování dosavadního spektra a rozsahu poskytovaných činností v přirozeném
domácím prostředí uživatele – pomoc s péčí o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně, při zajištění chodu domácnosti, pomoc při zajištění stravy a
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím;
 zajištění návaznosti na další služby, která umožní rychle reagovat na změněné
potřeby uživatele i v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu – návaznost na
domácí ošetřovatelskou péči, poskytování sociálního poradenství a poradenství
či zapůjčení kompenzačních, zdravotních a rehabilitačních pomůcek.
Ředitel organizace a vedoucí sociálních služeb
150
- Pracovník v sociálních službách 16 zaměstnanců/9,1 přepočtených úvazků;
- sociální pracovník 1 zaměstnanec/0,3přepočteného úvazku;
- ostatní 4 zaměstnanci/0,9 úvazku.
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
2873000 3170000 3200000 3200000
3200000
Provozní náklady
1066000 1070000 1070000 1070000
1070000
Celkem
3939000 4240000 4270000 4270000
4270000
Investiční náklady
200000
100000
100000
100000
100000
MPSV, Olomoucký kraj, město Šumperk, město Hanušovice, okolní obce, nadace
Chybějící finance na provoz, legislativní změny, nedostatek kvalifikovaného
personálu.
Zachování služby.

Opatření 7.3

Udržení a rozvoj sociální služby pečovatelské služby prostřednictvím
organizace PONTIS Šumperk o.p.s.

Popis opatření

Pečovatelská služba (6173359)
- § 40 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
- cílová skupina: osoby od 18 let věku, které mají sníženou soběstačnost
z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Pečovatelská služba je určena seniorům a
osobám se zdravotním postižením, kteří si nejsou schopni vlastními silami
zajistit naplnění základních životních potřeb a jejichž podmínky v domácnosti
neumožňují dodržování hygienických potřeb.
- forma poskytování služby: ambulantní a terénní.

Aktivity k naplnění
opatření

Cíl služby: sociální začleňování uživatelů do běžné společnosti, podpora života
ve vlastní domácnosti nebo v domácnosti s rodinou, rozvoj a udržení stávajících
schopností a dovedností, možnost dožít ve svém domácím prostředí.
2014–2018:
- Poskytování základních úkonů dle zákona o sociálních službách;
- motivace ve využívání běžně dostupných návazných služeb ve svém okolí;
- zapojení uživatele do péče, aby se neprohlubovala závislost na poskytovaných
službách, individuální péče na základě rozsahu poskytovaných služeb;
- poskytování komplexní dlouhodobé péče;
- rozšíření pečovatelské služby na okolní obce;
- práce a podpora pečující rodiny;
- rozšíření počtu pracovníků poskytujících službu ve večerních hodinách,
o víkendech a svátcích.
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Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení):

Předpokládané výše
finančních nákladů

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro seniory v Šumperku

2015–2018:
- Poskytování terénní paliativní péče;
- navýšení počtu pracovníků;
- vzdělávací aktivity směřující k poskytování paliativní péče a podpoře pečující
rodiny.
Ředitel PONTIS Šumperk o.p.s.
2016–2018
100
10
2014
2015–2018
ředitel
1
úvazek 0,2
1
úvazek 0,2
ekonom
1
úvazek 0,2
1
úvazek 0,2
administrativní pracovník 1
úvazek 0,2
1
úvazek 0,2
vedoucí
1
úvazek 0,5
1
úvazek 0,5
sociální pracovník
2
úvazek 1
2
úvazek 2
pracovník v soc. službách 7
úvazek 6,5
9
úvazek 9
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
2157300 2960000 2960000 2960000 2960000
Provozní náklady
1340000 1400000 1400000 1400000 1400000
Celkem
3497300 4360000 4360000 4360000 4360000
Investiční náklady
0
400 000
0
0
0
nákup auta
MPSV, město Šumperk, příjmy od uživatelů služby, příjmy z vlastní činnosti
organizace, příspěvky z ÚP, dotace obcí, granty
terénní forma
ambulantní forma

2014–2015
8O
10

Nedostatek finančních prostředků.

Opatření 7.4

Zachování a rozvoj pečovatelské služby organizace Sociální služby
Šumperk, p. o.

Popis opatření

Pečovatelská služba (8685692)
- § 40 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
- cílová skupina: osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo tělesného postižení a rodinám, kde se současně
narodilo 3 a více dětí.
- forma poskytování služba: terénní.

Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení):
Předpokládané výše
finančních nákladů

Služba je poskytována v domácnostech klientů. Vzhledem ke stárnutí populace,
vycházíme z předpokladu nárůstu poptávky po těchto službách, zejména u seniorů.
Opatření má za cíl pomoci lidem setrvat co nejdéle v jejich stávajícím domácím
prostředí prostřednictvím poskytovaných služeb na základě jejich individuálně
určených potřeb.
2014–2018: zvýšení informovanosti o poskytované službě.
Sociální pracovník pečovatelské služby
420
2014–2018:
Sociální pracovník pečovatelské služby (1 úvazek), pracovník v sociálních službách (7
úvazků), řidič (3 úvazky), ředitel (0,5 úvazku), ekonom (0,5 úvazku), THP (1,5 úvazku)
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
4518000 4586000 4655000 4724000 4795000
Provozní náklady
3120000 3167000 3214000 3263000 3312000
Celkem
7638000 7753000 7869000 7987000 8107000
Investiční náklady
700000
50000
150000
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Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro seniory v Šumperku

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Indikátory hodnocení

Olomoucký kraj, MPSV

Opatření 7.5

Zachování Odlehčovací služby Diakonie ČCE – střediska v Sobotíně

Popis opatření

Odlehčovací služba (7690738)
 § 44 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: senioři, osoby s Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy
demencí.
 forma poskytování služby: pobytová, ambulantní, terénní.

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení):

Nejvyšším rizikem by v současné době bylo nedostatečné financování služby.
Zveřejňování kontaktů na organizaci a inzerátů na internetu a v tištěných adresářích,
pořádání Dne otevřených dveří (2 x ročně), informační tabule v ulicích města.

Dopad na cílovou skupinu: osoby od 50 let věku, u kterých došlo ke změnám
v poznávacích a rozumových schopnostech, mají obtíže s orientací v místě, čase, ve
své situaci, v osobách a o které běžně pečuje jejich blízká osoba v domácím
prostředí, mají díky Odlehčovací službě:
 vytvořené podmínky pro zachování nebo zvýšení míry soběstačnosti v běžných
denních úkonech, pohybu a komunikaci;
 příležitost zažívat autonomii na základě svých zachovalých schopností;
 domácí pečující dostávají podporu pro další péči o blízkého člověka.
2014–2018:
 Vzdělávání pracovníků v přímé péči s novými metodami přímé práce se seniory
s projevy demence, které jsou založeny na principu Psychobiografického modelu
prof. Erwina Böhma;
 implementace nových metod přímé práce se seniory s projevy demence,
přizpůsobená specifikům služby, sledování nových trendů v oboru a průběžné
vzdělávání a zvyšování odbornosti pracovníků v přímé péči;
 zvýšení informovanosti o službě intenzivnějším využitím public relations formou
cíleně distribuovaných informačních letáků, článků v regionálním tisku
a osvětových přednášek.
Vedoucí Odlehčovací služby
2014–2018:

Kapacita pobytové formy služby:
Kapacita ambulantní formy sužby:
Kapacita terénní formy služby:
2014–2018:
Vedoucí služby
0,15
Sociální pracovníci
0,15
Pracovníci v soc. službách
4,7
Aktivizační pracovníci
0,15
Zdravotní sestra
0,04
Ředitel
0,04
Manažerka kvality
0,04
Pracovník FR a PR
0,04
Technický pracovník
0,04
Údržbář
0,08
Uklízečky
0,54
Správce majetku
0,02
Vedoucí kuchyně
0,04
Kuchařky
0,2
Pradleny
0,28
Ekonomka
0,04
Pokladní
0,04
Mzdová účetní + personalistka
0,02
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Předpokládané výše
finančních nákladů

2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
1775800 1829074 1883946 1940465
1998679
Provozní náklady
485100
499653
514643
530082
545984
Celkem
2260900 2328727 2398589 2470538
2544663
Investiční náklady
0
0
0
0
0
Úhrady od uživatelů služby, dotace MPSV, Olomoucký kraj, úhrady od zdravotních
pojišťoven, přijaté dary.

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

Rozšiřující se konkurence, nedostatek zájmu pečujících rodin o službu, umístěnou
mimo větší město.

Opatření 7.6

Udržení a rozvoj sociální služby denního stacionáře prostřednictvím
organizace PONTIS Šumperk o.p.s.

Popis opatření

Denní stacionář 9085387
- § 46 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
- cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením od 27 let věku, kteří ze
zdravotních, psychických či sociálních důvodů nemohou nebo nechtějí být sami
doma. Jsou to občané žijící ve své vlastní domácnosti nebo ve společné
domácnosti se svými rodinami, které o ně nemohou celodenně pečovat tak, jak by
bylo nezbytné.
- forma poskytování služby: ambulantní.

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení):

Předpokládané výše
finančních nákladů

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

Cíl služby: ponechat osoby se zdravotním postižením a seniory žít ve své vlastní
domácnosti, případně v domácnosti s rodinou, sdílet s rodinou péči a přispět tak
k odlehčení od péče pro pečující, poskytnout seniorům a osobám se zdravotním
postižením možnost příjemně strávit den ve společnosti vrstevníků a pracovníků,
kteří jim nabízejí různé aktivity, zajišťují důstojné prostředí a zacházení, podporují
jejich soběstačnost, respektují jejich individuální potřeby a pomáhají v činnostech,
které již sami nezvládnou.
2014–2018 :
- Poskytování základních úkonů dle zákona o sociálních službách;
- aktivity zaměřené na podporu, rozvoj a udržení psychických a tělesných funkcí
uživatelů;
- aktivity zaměřené na činnosti běžného života v domácnosti;
- podpora samostatného rozhodování uživatelů (sami zváží a rozhodnou,
do kterých aktivit a činností se zapojí či ne);
- v případě potřeby zajistit podporu tak, aby uživatelé pociťovali jistou míru
soběstačnosti a zamezili jsme tak vzniku závislosti na sociální službě;
- podpora a práce s pečující rodinou.
Ředitel PONTIS Šumperk o.p.s.
2014–2018:
30 uživatelů/rok
2014–2018:
Ředitel
1
úvazek 0,1 na HPP;
Ekonom
1
úvazek 0,1 na HPP;
Administrativní pracovník 1
úvazek 0,1 na HPP;
Vedoucí
1
úvazek 0,4 na HPP;
Sociální pracovník
2
2 na celý úvazek na HPP;
Pracovník v soc. službách 8
úvazky 7 na HPP.
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
2315000 2315000 2315000 2315000
2315000
Provozní náklady
1066000 1066000 1066000 1066000
1066000
Celkem
3381000 3381000 3381000 3381000
3381000
MPSV, město Šumperk, příjmy od uživatelů služby, příjmy z vlastní činnosti
organizace, příspěvek z úřadu práce, příspěvky obcí, granty
Nedostatek finančních prostředků, vysoká nezaměstnanost, kdy rodiny nebudou
využívat sdílené péče, péči budou zajišťovat sami, což bude mít za následek
nedostatek uživatelů.
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Opatření 7.7

Zachování služby Domova pro seniory Domova důchodců Šumperk, p.o.

Popis opatření

Domovy pro seniory (6669041),
 § 49 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: senioři nad 60 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost
v základních životních dovednostech a potřebují pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby.
 forma poskytování služby: pobytová.

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení):
Předpokládané výše
finančních nákladů
v tis. Kč

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

Sociální služba Domova pro seniory je poskytována lidem, kteří nemohou žít
ve svém domácím prostředí a kteří se v důsledku svého věku ocitli v nepříznivé
sociální situaci. Sociální služba dbá o zachování jejich samostatnosti, podporuje
udržení jejich stávajících dovedností a zachování funkčních sociálních vazeb,
pomoc vychází z individuálně určených potřeb. Rostou požadavky na terénní
služby, osobní asistenci a denní stacionáře, upřednostňují se uživatelé, kteří službu
skutečně potřebují.
2014: Vytváření podmínek pro opatření;
2015: žádost o snížení kapacity o 50 míst, vzhledem k prodlužování
produktivního věku dojde ke snížení počtu zájemců o tuto službu,
a z tohoto důvodu bude postupně snižována kapacita služby ve prospěch
služby Domova se zvláštním režimem;
2016: realizace k 31. 12. 2016;
2017: vyhodnocení;
2018: příprava dalších opatření.
Statutární zástupce – ředitel
K 31. 12. 2016 – 126 míst
2014–2016:
2017–2018:

PSP 36,5 úv. SZP 10 úv. soc. a aktivizační prac. 5,82 úv.
PSP 32,5 úv. SZP 8 úv. soc. a aktivizační prac. 4,82 úv.
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
28272
28272
28272
24584
24584
Provozní náklady
14820
14820
14820
11520
11680
Celkem
43092
43092
43092
36104
36264
Investiční náklady
14440
2,66
3,0
12,9
6,0
2014: Probíhá realizace úsporných opatření – zateplení;
2015: oprava střechy;
2016: zvedací zařízení;
2017: rekonstrukce kuchyně;
2018: obnova vybavení.
Vlastní příjmy, příspěvek zřizovatele, dotace MPSV, dary, granty a projekty.
Nedostatek finančních prostředků.

Opatření 7.8

Zachování a modernizace služby Domov pro seniory Diakonie ČCE –
střediska v Sobotíně

Popis opatření

Domovy pro seniory (4879530)
 § 49 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: osoby starší 60 let věku, které mají sníženou soběstačnost
zejména z důvodu věku, a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby.
 forma poskytování služby: pobytová.
Dopad na cílovou skupinu: senioři, kteří obtížně zvládají péči o svoji osobu a
potřebují pravidelnou pomoc druhého člověka, kteří nemohou nadále žít ve
svém původním prostředí, ale zdravotní stav jim umožňuje žít v podmínkách
podobných domácímu prostředí a dokážou se v takovém prostředí orientovat,
mají v Domově pro seniory:
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Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů

Lidské zdroje
(personální obsazení):

Předpokládané výše
finančních nákladů

zajištěnu dosažitelnou pomoc v péči o svoji osobu;
zajištěnu dosažitelnou ošetřovatelskou péči;
možnost zlepšit nebo udržet své stávající schopnosti v sebeobsluze;
možnost žít způsobem života, podobným životu svých vrstevníků s ohledem
na své zachovalé schopnosti.
Domov pro seniory Diakonie ČCE – střediska v Sobotíně bude v plánovacím období
naplňovat aktivity, které si kladou za cíl humanizovat, individualizovat
a deinstitucionalizovat poskytovanou sociální službu.
2014:
 Celková rekonstrukce a modernizace objektu II. budovy Domova pro seniory
v rámci projektu „Naše cesta ke klientovi = naše cesta k člověku“, realizovaného
z prostředků Programu švýcarsko–české spolupráce, jejímž výsledkem bude
zvýšení ubytovacího standardu seniorů a bezbariérovost budovy;
2015:
 vzdělávání zaměstnanců a následná implementace nových metod přímé práce
se seniory, které jsou založeny na principu Psychobiografického modelu prof.
Erwina Böhma;
2016–2018:
 práce podle nových metod přímé práce se seniory, sledování nových trendů
v oboru a jejich využívání ve službě s důrazem na odborný růst personálu
v přímé péči;
 aktivní public relations služby – propagace, založená na prezentaci používaných
inovativních metod a šíření příkladů dobré praxe v oboru, na přednáškách pro
odbornou i laickou veřejnost, aktuální webovou prezentací spolu s články
v místních periodicích;
 rozvíjení fundraisingových aktivit a spolupráce s dobrovolníky.
Vedoucí sociální služby Domov pro seniory.
2014–2018: v souvislosti s očekávanými aktivitami bude v prvním roce
plánovacího období počet klientů Domova pro seniory Diakonie ČCE – střediska v
Sobotíně kolísat, od roku 2015 však již očekáváme stabilizaci. V průběhu
plánovacího období dojde ke snížení celkové kapacity služby ze současných 78
klientů (2014) na počet 54 klientů (od roku 2015). Snížení počtu klientů bude
kompenzováno humanizací a individualizací prostředí služby.
2014 2015–2018
1
1
Vedoucí služby
1
1
Sociální pracovníci
24
17
Pracovníci v soc. službách
2
1
Aktivizační pracovníci
5,57
4
Zdravotní sestra
0,51
0,35
Ředitel
0,51
0,35
Manažerka kvality
0,51
0,35
Pracovník FR a PR
0,52
0,36
Technický pracovník
1
0,69
Údržbář
5,06
3,5
Uklízečky
2
1,38
Pokojské
0,25
0,17
Správce majetku
0,56
0,39
Vedoucí kuchyně
3
2,08
Kuchařky
2,56
1,77
Pradleny
0,51
0,35
Ekonomka
0,56
0,39
Pokladní
0,17
Mzdová účetní + personalistka 0,25
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
14648100 10140992 10648042 11180444 11739466
Provozní náklady
8479000
5870077
6163581
6471760
6795348
Celkem
23127100 16011069 16811623 17652204 18534814
Investiční náklady 13000000
0
0
0
0
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Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

Úhrady od uživatelů služby, dotace MPSV, Olomoucký kraj, úhrady od zdravotních
pojišťoven, přijaté dary.

Opatření 7.9

Zachování a rozvoj služby Domova se zvláštním režimem Domova
důchodců Šumperk, p.o.

Popis opatření

Domovy se zvláštním režimem (8587282)
 § 50 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: osoby nad 50 let věku trpící stařeckou demencí a ostatními typy
demence, které jsou závislé na pomoci jiné fyzické osoby.
 forma poskytování služby: pobytová.

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení):
Předpokládané výše
finančních nákladů
v tis. Kč

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

Zpoždění realizace výše uvedených projektů, nedostatek kvalitních zaměstnanců,
snížení počtu zájemců o službu z důvodu preference pobytu v domácím prostředí
a využívání terénních služeb.

Služba poskytuje pomoc a podporu lidem, kteří se v důsledku svého onemocnění
demencí ocitli v nepříznivé sociální situaci; sociální služba dbá o zachování jejich
samostatnosti, podporuje udržení jejich stávajících dovedností, zachování funkčních
sociálních vazeb a zamezení sociálnímu vyloučení; rozšíření kapacity bude mít příznivý
dopad na čekací dobu, zájem o službu přesahuje současné kapacitní možnosti.
2014: Vytváření podmínek pro opatření;
2015: žádost o navýšení kapacity o 30 míst;
2016: realizace k 31. 12. 2016;
2017: vyhodnocení;
2018: příprava dalších opatření.
Statutární zástupce – ředitel
K 31. 12. 2016 – kapacita 84
2014–2016:
2017–2018:

PSP 19 úv.
SZP 4 úv.
soc. a aktivizační prac. 2,18 úv.
PSP 29 úv.
SZP 6 úv
soc. a aktivizační prac. 3,68 úv.
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
8928
8928
8928
16389
16389
Provozní náklady
4680
4680
4680
7680
7680
Celkem
13608
13608
13608
24069
24069
Investiční náklady
4,60
0,82
0,90
8,60
4,0
2014: Probíhá realizace úsporných opatření – zateplení;
2015: oprava střechy;
2016: zvedací zařízení;
2017: rekonstrukce kuchyně;
2018: obnova vybavení.
Vlastní příjmy, příspěvek zřizovatele, dotace MPSV, dary, granty a projekty.
Nedostatek finančních prostředků.

Opatření 7.10

Zachování a modernizace služby Domov se zvláštním režimem organizace
Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně.

Popis opatření

Domovy se zvláštním režimem (6375661)
 § 50 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: osoby starší 60 let věku, které mají sníženou soběstačnost z
důvodu onemocnění Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
 forma poskytování služby: pobytová.
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Aktivity k naplnění
opatření



Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů

Lidské zdroje
(personální obsazení):

Dopad na cílovou skupinu: senioři, u kterých došlo ke změnám v poznávacích a
rozumových schopnostech, kteří nedokážou pečovat o svoji osobu, neorientují se ve
známém prostředí, nedokážou přiměřeně vyhodnotit rizikové situace, ve kterých by
mohli sami sebe vážně ohrozit na zdraví nebo životě a nemohou nadále žít ve svém
přirozeném prostředí, mají v Domově se zvláštním režimem:
 zajištěnu dosažitelnou odbornou pomoc v péči o svoji osobu, poskytovanou
kvalifikovaným personálem;
 zajištěnu dosažitelnou ošetřovatelskou péči;
 vytvořeny podmínky pro zachování nebo zvýšení míry soběstačnosti v běžných
denních úkonech, pohybu a komunikaci;
 podněty a příležitosti, které člověka podporují v jeho důležitosti a napomáhají mu
orientovat se v osobě, čase, situaci a prostředí.
Domov se zvláštním režimem Diakonie ČCE – střediska v Sobotíně bude
v plánovacím období naplňovat aktivity, které si kladou za cíl humanizovat,
individualizovat a deinstitucionalizovat poskytovanou sociální službu.
2014:
 Vzdělávání pracovníků služby v nových metodách přímé práce
se seniory, které jsou založeny na principu Psychobiografického modelu prof.
Erwina Böhma;
2015:
 v tomto roce bude zahájena celková rekonstrukce objektu III. budovy Domova se
zvláštním režimem v rámci projektu „Naše cesta ke klientovi = naše cesta
k člověku“, realizovaného z prostředků Programu švýcarsko-české spolupráce, jejímž
výsledkem bude zvýšení ubytovacího standardu seniorů a bezbariérovost budovy;
2016:
 implementace nových metod přímé práce se seniory s projevy demence, které
jsou založeny na principu Psychobiografického modelu prof. Erwina Böhma;
2016–2018:
 práce podle nových metod přímé práce se seniory s projevy demence, sledování
nových trendů v oboru, jejich využívání ve službě s důrazem na odborný růst
personálu v přímé péči;
 aktivní public relations služby – propagace, založená na prezentaci používaných
inovativních metod a šíření příkladů dobré praxe v oboru, na přednáškách pro
odbornou i laickou veřejnost, aktuální webovou prezentací spolu s články
v místních periodicích;
 rozvíjení fundraisingových aktivit a spolupráce s dobrovolníky.
Vedoucí sociální služby Domov se zvláštním režimem.
2014–2015: kapacita 54 osob
2016–2018: kapacita 44 osob
V průběhu plánovacího období dojde ke snížení celkové kapacity služby na počet
44 klientů, se kterým počítáme od roku 2016. Snížení počtu klientů bude
kompenzováno humanizací a individualizací prostředí služby.
2014–2015
2016–2018
Vedoucí služby
1
1
Sociální pracovníci
0,85
1
Pracovníci v soc. službách
24
19,5
Aktivizační pracovníci
2
1,5
Zdravotní sestra
4,39
3,6
Ředitel
0,36
0,29
Manažerka kvality
0,36
0,29
Pracovník FR a PR
0,36
0,29
Technický pracovník
0,36
0,29
Údržbář
0,76
0,62
Uklízečky
2,39
1,95
Pokojské
1
0,8
Správce majetku
0,18
0,15
Vedoucí kuchyně
0,39
0,32
Kuchařky
1,5
1,2
Pradleny
1,16
0,95
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Předpokládané výše
finančních nákladů

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

Opatření 7.11

Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro seniory v Šumperku

Ekonomka
0,36
0,29
Pokladní
0,39
0,32
Mzdová účetní + personalistka
0,18
0,15
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
12684480
13318704 10852277 11394891 11964635
Provozní náklady
3836420
4028241
3282270
3446384
3618703
Celkem
16520900
17346945 14134547 14841275 15583338
Investiční náklady
0
15000000
0
0
0
Úhrady od uživatelů služby, dotace MPSV, Olomoucký kraj, úhrady od zdravotních
pojišťoven, přijaté dary.
Zpoždění realizace výše uvedeného projektu, nedostatek kvalitních zaměstnanců,
rostoucí konkurence, zvyšující kapacitu svých služeb a uplatňující rovněž nové
trendy v přímé péči o seniory s projevy demence.

Zachování a rozvoj služby chráněné bydlení organizace Sociální služby
Šumperk, p. o.
Chráněné bydlení (4161602)
 § 51 zákona 108/2006 Sb. o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního
postižení nebo chronického onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby (osoby s tělesným postižením, osoby s chronickým onemocněním).
 forma poskytování služby: pobytová.

Aktivity k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení):
Předpokládané výše
finančních nákladů

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření
Indikátory hodnocení

 Zkvalitnit vybavenost bytových jednotek při poskytování služby a snaha
o udržitelnost chráněného bydlení;
 respektovat individuální přání a potřeby klientů bez ohledu na zdravotní
postižení při naplňování jejich každodenních potřeb;
 zajistit publicitu poskytované služby.
2014–2018: výměna vybavení v bytových jednotkách, zvýšení informovanosti
o poskytované službě.
Sociální pracovník chráněného bydlení
49
2014–2018: sociální pracovník chráněného bydlení (1 úvazek), pracovník
v sociálních službách (3 úvazky), údržbář (1 úvazek), ředitel (0,5 úvazku), ekonom
(0,5 úvazku), THP (1,5 úvazku)
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
1222000 1240000 1259000 1278000
1297000
Provozní náklady
960000
974700
989000 1004000
1019000
Celkem
2182000 2214700 2248000 2282000
2316000
Olomoucký kraj, MPSV
Nejvyšším rizikem by v současné době bylo nedostatečné financování služby.
Zveřejňování kontaktů na organizaci a inzerátů na internetu a v tištěných adresářích,
pořádání Dne otevřených dveří (2× ročně), informační tabule v ulicích města.

Opatření 7.12

Zachování a rozvoj sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení
lůžkové péče v Šumperské nemocnici a. s.

Popis opatření

Sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče (8403667)
 § 52 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
 cílová skupina: osoby, u kterých již pominuly důvody zdravotní hospitalizace,
ale ještě nejsou vytvořeny podmínky pro jejich propuštění do domácí péče,
senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením.
Věková struktura: mladí dospělí (19–26 let), dospělí (27–64 let), mladší senioři
(65–80 let), starší senioři (nad 80 let).
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- forma poskytování služby: pobytová.

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení):

Předpokládané výše
finančních nákladů
Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

- Poskytování individuální, kvalitní a bezpečné služby prostřednictvím odborného
a kvalifikovaného personálu na základě osobních přání a cílů uživatelů;
- poskytování služby na přechodnou dobu, do doby možnosti návratu
do domácího prostředí nebo umístění v pobytovém zařízení sociálních služeb;
- vytvoření příjemného domácí prostředí, které uživatelům poskytuje pocit jistoty
a bezpečí;
- vytváření podmínek pro aktivní využívání volného času. Aktivizace, kulturní
a zájmové aktivity dle schopností a zájmu uživatelů, podpora udržení a rozvoj
samostatnosti a soběstačnosti uživatelů;
- prevence sociální izolace, podpora udržování vztahů uživatelů s rodinami
a osobami blízkými;
- zachování kontaktu uživatelů se společenským prostředím.
2014–2018:
 Rekonstrukce a modernizace sociálního úseku (samostatný úsek);
 vybavení společenské místnosti k zajištění kulturních, duchovních akcí
a pracovní terapie a pro zajištění sociálních kontaktů;
 vybavení pokojů zástěnami pro zajištění soukromí uživatelů;
 vyškolení personálu v technice bazální stimulace, v komunikaci s uživateli
s demencí, v individuálním plánování;
 nákup mobilního zvedacího zařízení pro zlepšení mobilizace uživatelů
a usnadnění péče;
 obnova signalizačního a dorozumívacího zařízení pro bezpečnou komunikaci
s ošetřujícím personálem a komunikaci s rodinou.
Předseda představenstva a místopředseda Šumperské nemocnice a.s.
15
2014–2018:
Pracovník v sociálních službách
1
úv. 1
Zdravotně sociální pracovník
1
úv. 0,21
Všeobecná sestra
3
úv. 2,41
Zdravotnický asistent
1
úv. 1
Ošetřovatelka
1
úv. 1
Kaplanka, koordinátor dobrovolnických služeb 1
úv. 0,3
2014
2015
2016
2017
Celkem
3000000 3300000 3400000 3500000
uživatelé, zdravotní pojišťovny

2018
3700000

Legislativní změny, snižující se úhrada pojišťoven za provedené ošetřovatelské výkony.

Opatření 7.13

Udržení a rozvoj sociální služby sociálně aktivizačních služeb pro seniory
a osoby se zdravotním postižením prostřednictvím organizace PONTIS
Šumperk o.p.s.

Popis opatření

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
(9950106)
- § 66 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
- cílová skupina: osoby seniorského věku od 60 let a osoby s tělesným postižením
od 18 let, ohrožené sociálním vyloučením
- forma poskytování služby: ambulantní
Cíl služby: podpora důstojného a plnohodnotného života těchto osob
prostřednictvím nabídky aktivizačních a nácvikových programů, které podporují
kontakt se společenským prostředím a aktivní a nezávislý život seniorů a osob se
zdravotním postižením.
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Cíl č. 7

Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro seniory v Šumperku

Aktivity k naplnění
opatření

2014–2018:
- Poskytovat základní úkony dle zákona o sociálních službách;
- předcházet vyloučení seniorů a osob se zdravotním postižením ze společnosti;
- podpořit integraci seniorů a osob se zdravotním postižením do společnosti;
- prodloužit aktivní a nezávislý život seniorů a osob se zdravotním postižením;
- obnovit či udržet komunikační dovednosti seniorů a osob se zdravotním
postižením;
- udržet stávající schopnosti a dovednosti seniorů a osob se zdravotním postižením;
- vytvořit nabídku aktivizačních a nácvikových programů tak, aby přispěla k rozvoji
fyzických a psychických schopností seniorů a osob se zdravotním postižením;
- podpořit přirozené společenské vztahy (kontakt s vrstevníky).
Ředitel PONTIS Šumperk o.p.s.

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální
obsazení):
Předpokládané výše
finančních nákladů

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

2014–2018:
115 uživatelů/rok
2014–2018:
Ekonom
1
0,1 úv.
Administrativní pracovník
1
0,1 úv
Vedoucí
1
0,2 úv.
Sociální pracovník
2
1 úv.
Celkem
5 lidí
2,4 úvazky
2014
2015
2016
2017
Osobní náklady
566000
600000
600000
650000
Provozní náklady
279500
280000
300000
300000
Celkem
845500
880000
900000
950000
Investiční náklady
0
0
0
0
MPSV, město Šumperk, příjmy od uživatelů služby, příjmy z vlastní
organizace, příspěvky z úřadu práce.
Nedostatek finančních prostředků.
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2018
650000
300000
950000
0
činnosti

Cíl č. 8

Nová opatření k azjištění komplexní péče o seniory v Šumperku

Opatření 8.1

Rozšíření o odlehčovací službu prostřednictvím organizace PONTIS
Šumperk o.p.s.

Popis opatření

Odlehčovací služba
- § 44 zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění pozdějších předpisů
- cílová skupina: osoby se zdravotním postižením od 50 let věku a senioři.
- forma poskytování služby: pobytová.

Aktivity k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor opatření
Předpokládaný počet
klientů
Lidské zdroje
(personální obsazení):

Předpokládané výše
finančních nákladů

Zdroje/subjekty
podílející se na
financování opatření
Rizika a ohrožení
naplnění opatření

Cíl služby: zajištění nezbytného odpočinku pro pečující osoby a zajištění potřebné
péče osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení a poskytnutí seniorům a osobám se
zdravotním postižením možnost příjemně strávit den ve společnosti vrstevníků
a pracovníků, kteří jim nabízejí různé aktivity, zajišťují důstojné prostředí
a zacházení, podporují jejich soběstačnost, respektují jejich individuální potřeby
a pomáhají v činnostech, které již sami nezvládnou.
2014:
- Registrace odlehčovací služby;
- vytvoření pravidel služby v souladu se standardy kvality sociálních služeb;
- vyhledávání a přijímání pracovníků k zajištění služby;
- vzdělávání pracovníků pro práci s danou cílovou skupinou.
2015:
- Poskytování základních úkonů dle zákona o sociálních službách;
- aktivity zaměřené na podporu, rozvoj a udržení psychických a tělesných funkcí
uživatelů;
- aktivity zaměřené na činnosti běžného života v domácnosti;
- podpora samostatného rozhodování uživatelů (sami zváží a rozhodnou,
do kterých aktivit a činností se zapojí či ne);
- v případě potřeby zajistit podporu tak, aby uživatelé pociťovali jistou míru
soběstačnosti a bylo zamezeno vzniku závislosti na sociální službě;
- podpora a práce s pečující rodinou;
- max. délka pobytu 3 měsíce.
2016–2018:
- Navýšení kapacity služby na 10 lůžek;
- získání ubytovacích prostor;
- nadále poskytování činností jako v roce 2015.
Ředitel PONTIS Šumperk o.p.s.
2014–2015: 3 lůžka
2016–2018: 10 lůžek
2014 Ředitel
1 úvazek 0,1 na HPP;
Ekonom
1 úvazek 0,1 na HPP;
Administrativní pracovník 1 úvazek 0,1 na HPP;
Vedoucí
1 úvazek 0,5 na HPP;
Sociální pracovník
2 úvazek 1 na HPP;
Pracovník v soc. službách 4 úvazek 4 na HPP;
Rok 2017 a 2018 je povýšen o 30 % (3:10).
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
1415000 1415000 1415000 1840000 1840000
Provozní náklady
640000
640000
640000
832000
832000
Celkem
2055000 2055000 2055000 2672000 2672000
Investiční náklady
0
0 1000000
0
0
stavební úpravy a vybavení
MPSV, město Šumperk, příjmy od uživatelů služby, příjmy z vlastní činnosti
organizace
Nedostatek finančních prostředků, nevyhlášení potřebného dotačního titulu
k rozšíření kapacity na 10 lůžek.
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5 SOUBOR OPATŘENÍ PRO NÁVAZNÉ SLUŽBY
Další kapitola obsahuje soubor opatření pro všechny cílové skupiny uživatelů dle procesu KPSS vedoucích
k naplnění cíle „Zachování a rozvoj návazných služeb ve městě Šumperku“.
Cíl č. 9
Opatření č.
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
9.10
9.11
9.12
9.13
9.14
9.15
9.16
9.17
9.18
9.19
9.20

Zachování a rozvoj návazných služeb ve městě Šumperku
Název opatření
Rozvoj aktivit k zajištění tzv. sociálního bydlení
Rozvoj aktivit k zřízení tréninkového bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným
postižením
Zachování a rozvoj Charitní ošetřovatelské služby Charity Šumperk
Zachování a rozvoj Půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Charity Šumperk
Zachování a rozvoj Půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek organizace PONTIS
Šumperk, o.p.s.
Zachování návazné služby Agentury domácí péče Victoria
Zachování návazné služby Bezpečný Šumperk, o.s.
Zachování návazné služby Centra pro rodinu Šumperk, o.s.
Zachování návazné služby Dětské centrum Pavučinka p.o.
Zachování návazné služby Kavárničky "nejen" pro seniory společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s.
Zachování návazné služby Klubu důchodců společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s.
Zachování návazné služby Společenské středisko SEVER společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s.
Zachování návazné služby Střediska výchovné péče Dobrá Vyhlídka Šumperk
Zachování služeb Mateřských a rodinných center Brouček, PONTIS Šumperk, o.p.s. a Vikýrek,
Přátelé KOPRETIN, o.s.
Zachování služeb organizace APLA – Asociace pomáhající lidem s autismem
Zachování služeb organizace Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR – Klub
Čtyřlístek
Zachování služeb organizace Liga proti rakovině v Šumperku
Zachování služeb Pedagogicko-psychologické poradny Šumperk
Zachování služeb Speciálního pedagogického centra při Schola Viva Šumperk
Zachování služeb Střediska volného času Doris Šumperk
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Cíl č. 9

Zachování a rozvoj návazných služeb ve městě Šumperku

Opatření 9.1

Rozvoj aktivit k zajištění tzv. sociálního bydlení

Popis opatření

- Zmapování situace ve městě Šumperku a nastavení motivujícího systému
v oblasti bydlení pro osoby, které nemohou za tržních podmínek získat
přiměřené, kvalitativně standardní a prostorově nevyloučené nájemní bydlení z
důvodu nepříznivé sociální situace;
- zajištění navazujícího bydlení pro osoby, které opouštějí pobytová zařízení
sociálních služeb a mají kompetence si udržet dlouhodobé nájemní bydlení;
- rozvoj spolupráce mezi městem, NNO poskytujícími pobytové a terénní sociální
služby zacílené na problematiku sociálního vyloučení, majiteli bytů a realitními
kancelářemi.
 Děti, mládež a rodina

Cílová skupina

Opatření 9.2

Rozvoj aktivit k zřízení tréninkového bydlení pro osoby s mentálním
a kombinovaným postižením
Záměrem je zřízení tréninkového bydlení v běžné zástavbě. Problém, který chceme
řešit, spočívá především v postupném stárnutí uživatelů i jejich blízkých pečujících
osob. Je zde reálné riziko, že do budoucna jejich rodiny už nebudou moci zajistit
péči v plném rozsahu, nebo dojde k jejich úmrtí. Osoby s mentálním nebo
kombinovaným postižením tak zůstanou bez potřebné podpory a bude se muset
řešit akutní problém, jak další péči o ně zajistit. Naším záměrem je připravit tyto
osoby na život bez pomoci jejich blízkých. Účastníci se budou v bytě střídat vždy po
3 měsících. Provoz tréninkového bytu bude zajišťovat terénní služba Podporované
bydlení Pomněnka.
cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením.

Cílová skupina

Aktivity k naplnění opatření:
 zajištění financování provozu tréninkového bytu;
 seznámení potenciálních uživatelů i veřejnosti se záměrem opatření;
 proškolení nového týmu terénních pracovníků;
 příprava první dvojice uživatelů, seznámení s prostorem bytu, analýza rizik,
mapování míry potřebné podpory;
 zahájení provozu tréninkového bytu – střídání po dvojících;
 evaluace, plánování další podpory s cílem udržení nových schopností
a dovedností;
 rozšíření poskytovaných činností v závislosti na individuálních potřebách
uživatelů;
 stabilizace a odborný růst pracovního týmu – vzdělávání, tvorba a revize metodik
a metodické vedení týmů, zajištění podpory pracovníků externím odborníkem;
 spolupráce s místní samosprávou a s okolními obcemi;
 spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb v regionu a dalšími
návaznými službami – síťování služeb.
Předpokládaný počet klientů:
 10–15 klientů
Lidské zdroje (personální obsazení):
 soc. pracovník 0, 2 úvazek, 4 pracovníci v soc. službách 3×1,0 a 1×0,8 úvazku.
Předpokládané výše finančních nákladů:
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
1200000 1200000 1200000 1200000 1200000
Provozní náklady
200000
200000
200000
200000
200000
Celkem
1400000 1400000 1400000 1400000 1400000
Investiční náklady
200000
Zdroje/subjekty podílející se na financování opatření:
 MPSV, město Šumperk, Olomoucký kraj, uživatelé, nadace, sponzorství.
Rizika a ohrožení naplnění opatření:
 Nedostatečné finanční zajištění služby, nízká poptávka ze strany uživatelů,
služba bude pro klienty finančně náročná, vyčerpanost zaměstnanců –
pracovníků v přímé péči, nestabilní pracovní tým.
 Osoby se zdravotním postižením
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Cíl č. 9

Zachování a rozvoj návazných služeb ve městě Šumperku

Opatření 9.3

Zachování a rozvoj Charitní ošetřovatelské služby Charity Šumperk

Popis opatření

Terénní ošetřovatelská služba je zdravotní služba, která zajišťuje zdravotní péči
v domácím prostředí.

Cílová skupina

Aktivity k naplnění opatření:
 Získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz, které umožní
zachování a rozvoj služby;
 zachování provozní doby služby, tj. sedm dní v týdnu, 24 hodin denně.
Předpokládaný počet klientů:
 500
Lidské zdroje (personální obsazení):
 Registrované zdravotní sestry – 10;
 ostatní – 4 zaměstnanci/0,9 úvazku.
Předpokládané výše finančních nákladů
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
2672000 2672000 2672000 2672000 2672000
Provozní náklady
415000
415000
415000
415000
415000
Celkem
3087000 3087000 3087000 3087000 3087000
Zdroje/subjekty podílející se na financování opatření:
 Zdravotní pojišťovny.
Rizika a ohrožení naplnění opatření
 Chybějící finance na provoz, legislativní změny, nedostatek kvalifikovaného
personálu.
 Osoby se zdravotním postižením
 Senioři

Opatření 9.4

Zachování a rozvoj Půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
Charity Šumperk

Popis opatření

Služby Půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek jsou určeny nejen
pro uživatele Charity Šumperk, ale pro všechny občany. Vhodně doplňují sociální
a zdravotní služby v regionu.

Cílová skupina

Aktivity k naplnění opatření:
 Získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz, které umožní
zachování a rozvoj služby;
 pravidelné doplňování sortimentu půjčovny.
Předpokládaný počet klientů:
 500
Lidské zdroje (personální obsazení):
 Registrované zdravotní sestry – 10;
 ostatní – 4 zaměstnanci/0,9 úvazku.
Předpokládané výše finančních nákladů:
2014
2015
2016
2017
2018
Osobní náklady
110000
110000
110000
110000
110000
Provozní náklady
90000
90000
90000
90000
90000
Celkem
200000
200000
200000
200000
200000
Zdroje/subjekty podílející se na financování opatření:
 Uživatelé, sponzoři, zřizovatel, drobní dárci, obce.
Rizika a ohrožení naplnění opatření:
 Chybějící finance na provoz a obnovu sortimentu, legislativní změny.
 Osoby se zdravotním postižením
 Senioři
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Cíl č. 9

Zachování a rozvoj návazných služeb ve městě Šumperku

Opatření 9.5

Zachování a rozvoj Půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
organizace PONTIS Šumperk, o.p.s.

Popis opatření

Zachování služby Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek slouží
k zapůjčení, vyzkoušení různých druhů pomůcek, které umožňují osobám setrvání v
domácím prostředí, podporují jejich samostatnost a soběstačnost.

Cílová skupina

 Osoby se zdravotním postižením

Opatření 9.6

Zachování návazné služby Agentury domácí péče Victoria

Popis opatření

Udržení a rozvíjení činnosti domácí ošetřovatelské péče v souladu s novými
odbornými postupy a rozvíjet své znalosti a zkušenosti.

Cílová skupina

Aktivity k naplnění opatření:
 Poskytování kvalitní, odborné ošetřovatelské péče a spokojenost pacientů s naší
péčí a ošetřovatelskými postupy;
 přednášky na konferencích;
 informovanost veřejnosti;
 reklamní letáčky v Nemocnici Šumperk a.s.;
 vzdělávaní sester.
Předpokládaný počet klientů:
 178
Lidské zdroje (personální obsazení):
 7 zdravotních sester.
Zdroje/subjekty podílející se na financování opatření:
 Zdravotní pojišťovny.
Rizika a ohrožení naplnění opatření:
 Opožděné platby od zdravotních pojišťoven;
 nespoluprace s praktickými lékaři;
 úhradové vyhlášky zdravotních pojišťoven;
 nárůst cen pohonných hmot;
 narůst cen zdravotnického materiálu, spotřebního zboží;
 vstup nových subjektů v poskytované péči;
 snižování počtu pacientů;
 neuzavření smluvního vztahu v roce 2015 se zdravotními pojišťovnami;
 zvyšování provozních nákladů.
 Senioři

Opatření 9.7

Zachování návazné služby Bezpečný Šumperk, o.s.

Popis opatření











Cílová skupina

Kulturně-vzdělávací akce;
vzdělávací aktivity pro veřejné složky a instituce;
vzdělávací aktivity pro odbornou i občanskou veřejnost;
charitativní činnost;
udělování ocenění za mimořádné služby nebo činy;
pomoc při získávání prostředků (grantů) do oblasti s bezpečnostní tématikou.
Děti, mládež a rodina
Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
Senioři

Opatření 9.8

Zachování návazné služby Centra pro rodinu Šumperk, o.s.

Popis opatření

Prostor pro setkávání dětí, rodičů, seniorů i dalších klientů, pořádání vzdělávacích
kurzů (jazykové pro dospělé, vzdělávací a informační kurzy pro rodiče, vzdělávací
kurzy pro lektory), zprostředkování poradenské péče, pravidelná zájmová činnost
pro děti i dospělé (formou kroužků a kurzů), programy pro využití volného času
(prázdninové a mimoprázdninové programy pro děti a mládež, kreativní dílny,
výchovné programy), kulturně vzdělávací akce, programy s duchovní tematikou,
nabídka pro školy: výukové programy, program „Etické otázky každého dne“.
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Cílová skupina

 Děti, mládež a rodina
 Osoby v krizi a sociálně vyloučeni
 Senioři

Opatření 9.9

Zachování návazné služby Dětské centrum Pavučinka p.o.

Popis opatření

 Ústavní péče: „dětský domov pro děti do 3 let“ – zdravotní a výchovná péče,
„zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc“, komplexní péče o děti se
závažným chronickým onemocněním, péče o stabilizované novorozence
s problémem (nezralost, nízká porodní hmotnost)
 Denní péče: ambulantní péče stacionární, péče o dítě do 3 let v denním režimu
 Ambulantní péče: fyzioterapie (především Vojtovou metodou), možnost
rehabilitačních pobytů, ambulance praktického lékaře pro děti a dorost, vývojová
ambulance – riziková poradna pro kojence
 Další služby pro veřejnost: zácvik matek v péči o dítě, laktační poradna, zajištění
utajeného porodu, půjčování pomůcek (kojenecké váhy, odsávačky, apnoe
monitory), poradenské služby – sociální, psychologická, speciálně pedagogická,
služby související s náhradní rodinnou péčí.
 Děti, mládež a rodina
 Osoby se zdravotním postižením
 Osoby v krizi a sociálně vyloučeni

Cílová skupina

Opatření 9.10

Zachování návazné služby Kavárničky „nejen“ pro seniory společnosti
PONTIS Šumperk, o.p.s.

Popis opatření

Kavárnička "nejen" pro seniory nabízí posezení v příjemném nekuřáckém prostředí s
bezbariérovým přístupem a možností občerstvení.
Celková kapacita je 35 míst k sezení. K dispozici je TV, video, CD přehrávač,
počítačové pracoviště s přístupem k internetu. Zařízení je plně bezbariérové, má
vybavenou kuchyňku, zázemí pro obsluhu, venkovní terasu, bezbariérové toalety.
Kavárničku je možné využívat i pro přednášky, besedy či rodinné oslavy a jiná
společenská setkání.

Cílová skupina

 Senioři

Opatření 9.11

Zachování návazné služby Klubu důchodců společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s.

Popis opatření

Volnočasové, vzdělávací, aktivizační a zájmové akce pořádané klubem. Jedná
se o besedy a přednášky, výlety, zájezdy. Klub také nabízí svým členům možnost
posezení při drobném občerstvení či stolních hrách v klubových prostorách. Všechny
aktivity plánuje a organizuje samospráva Klubu duchodců, volená členy klubu.
Schází se 1× měsíčně, vždy první středu v měsíci a aktivity organizuje podle přání a
požadavků členů klubu.

Cílová skupina

 Senioři

Opatření 9.12

Zachování návazné služby volnočasové aktivity pro seniory společnosti
PONTIS Šumperk, o.p.s.

Popis opatření

Společnost PONTIS Šumperk, o.p.s. nabízí široké spektrum aktivizačních programů.
Osoby seniorského věku si mohou podle svého přání vybrat některou z nabídky
kurzů (cvičení s FLEXI–BARY, jóga, chuej–čchun–kung, harmonizační cvičení aj.).
Aktivizační programy nabízejí smysluplně strávený čas, umožňují kontakt s lidmi,
mohou zvýšit fyzickou kondici, utužit zdraví, protáhnout tělo a hlavně přinášejí
potěšení.

Cílová skupina

 Senioři
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Opatření 9.13

Zachování návazné služby Střediska výchovné péče Dobrá Vyhlídka
Šumperk

Popis opatření

Podpora, pomoc, poradenství i terapie dětem, dospívajícím a mladým dospělým,
jejich rodičům, zákonným zástupcům, rodinám, třídním kolektivům, učitelům…
Zaměřují se na poruchy chování, negativní jevy v sociálním vývoji, špatné vztahy
doma i ve škole, krizové situace.

Cílová skupina

 Děti, mládež a rodina

Opatření 9.14

Zachování služeb Mateřských a rodinných center Brouček, PONTIS
Šumperk, o.p.s., Komínkov, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk a Vikýrek,
Přátelé KOPRETIN, o.s.

Popis opatření

MC Brouček, PONTIS Šumperk, o.p.s.:
 Mateřské centrum Brouček vytváří příjemné prostředí pro děti a jejich rodiče
a umožňuje malým dětem, které jsou doma pouze s rodiči, poznat kolektiv dětí
a před nástupem do školky se do kolektivu dětí pomalu a nenásilně zapojovat.
Rodičům nabízíme možnost poznat různé aktivity, pomocí kterých mohou příjemně
trávit čas se svými dětmi a rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti.
MC Komínkov, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk:
- Součástí mateřského centra je Monte klub, ve kterém si děti hrají a pracují podle
principů Montessori pedagogiky
RC Vikýrek, Přátelé KOPRETIN, o.s.:
 Pořádá kulturní, sportovní a společenské akce pro rodiny s dětmi, vytváří prostor
pro setkávání, sdílení a vzdělávání rodičů, prarodičů a dětí, pořádání besed,
kurzů a seminářů, půjčuje pomůcky péče o dítě, nabízí dětské atrakce pro
pořádání akcí pro rodiny a s dětmi, zajišťuje provoz knihovny – nejen z oblasti
intuitivního rodičovství.
 Děti, mládež a rodina

Cílová skupina

Opatření 9.15

Zachování služeb organizace APLA – Asociace pomáhající lidem s
autismem

Popis opatření

Cílem sdružení je zkvalitnění péče o osoby s poruchou autistického spektra (PAS)
respektive s pervazivními vývojovými poruchami (PVP) v Olomouckém kraji, zejména
na Šumpersku. Sdružení hodlá všemi prostředky podporovat systematickou a
komplexní profesionální pomoc lidem s PAS a jejich rodinám

Cílová skupina

 Osoby se zdravotním postižením

Opatření 9.16

Zachování služeb organizace Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR – Klub Čtyřlístek

Popis opatření







Cílová skupina

Hájí zájmy zdravotně postižených dětí a jejich rodičů;
napomáhá integraci dětí se zdravotním postižením;
podporuje nezávislý způsob života rodinám s postiženým dítětem;
šíří informace do rodin se zdravotně postiženým dítětem od narození;
ovlivňuje porozumění a vzájemné vztahy veřejnosti a rodin s dítětem
se zdravotním postižením.
 Osoby se zdravotním postižením

Opatření 9.17

Zachování služeb organizace Liga proti rakovině v Šumperku

Popis opatření

 Preventivní činnost – propagace zdravého způsobu života, informace občanů
o rizikových faktorech, důraz na preventivní prohlídky;
 zlepšování kvality života onkologicky nemocných;
 podpora výzkumu v oblasti onkologie.
 Osoby se zdravotním postižením

Cílová skupina
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Opatření 9.18

Zachování služeb Pedagogicko–psychologické poradny Šumperk

Popis opatření

Cílová skupina

Zajišťování kvality poskytovaných diagnostických, intervenčních a metodických
služeb se zřetelem na vysokou komunikativnost a maximální dostupnost. Klíčovou
náplní práce odborných pracovníků, kterými jsou psychologové a speciální
pedagogové, je přímá práce s klientem (ve věku 3–19 let), s jeho rodiči a pedagogy.
 Děti, mládež a rodina

Opatření 9.19

Zachování služeb Speciálního pedagogického centra při Schola Viva Šumperk

Popis opatření

Péče o děti s vadami řeči a se specifickými poruchami učení, diagnostiku školní
zralosti a poradenství pro děti předškolního věku, poradenství rodinám, školským a
zdravotnickým zařízením, poradenství a diagnostiku mládeži i dospělým se
zaměřením na specifické problémy v jazykové oblasti (dyslexie), služby pro potřeby
kmenové ZŠ Schola Viva, ale také pro ostatní školy nejen šumperského regionu.
 poskytované terapie: muzikoterapie, biblioterapie, ergoterapie, terapeutické
zdravotní cvičení a podpůrné psychoterapeutické relaxace individuální i skupinové.
 Děti, mládež a rodina
 Osoby se zdravotním postižením

Cílová skupina

Opatření 9.20

Zachování služeb Střediska volného času a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Popis opatření

 Pravidelná zájmová činnost;
 akce pro využití volného času dětí, mládeže i dospělých: sportovní a výtvarné
soutěže, výstavy, besedy se zajímavými lidmi, semináře pro pedagogy, výlety
a výukové programy;
 letní činnost: jazykové tábory, soustředění zájmových kroužků a tábory
pro veřejnost;
 Středisko ekologické výchovy: připravuje výukové ekologické programy
pro mateřské, základní a střední školy a dále programy pro veřejnost;
 Šumperský dětský sbor;
 zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků: vzdělávání
pedagogických pracovníků formou seminářů, kurzů a praktických dílen
a zabezpečení všech soutěží a olympiád vyhlašovaných Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR. Vydává každý měsíc Zpravodaj.
 Děti, mládež a rodina

Cílová skupina
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