
 

 

 

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB -  ŠUMPERSKO 
 

 

Monitorování procesu komunitního plánování sociál ních služeb na území 

ORP Šumperk, rok 2020  

Zpráva informuje o průběhu realizace procesu komunitního plánování sociálních služeb na území správního 

obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk v roce 2020. 

1. Monitorování naplňování cílů a opatření Komunitního plánu. 

Příloha č. 1: Rok 2020 – naplňování cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb na území 

ORP Šumperk na období let 2019–2021. 

2. Monitorování procesů řízení komunitního plánování. 

3. Monitorování komunikačního plánu. 

 

1. Monitorování naplňování cílů a opatření Komunitního plánu 

Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Šumperk na období let 2019–2021 (dále jen 

Komunitní plán) byl schválen Zastupitelstva města Šumperka usnesením č. 84/18 ze dne 13.12.2018. 

Komunitní plán, cíle a opatření, a strategie dalšího rozvoje sociálních služeb na území správního 

obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk (dále jen  SO ORP Šumperk), byly zpracovány členy 

pracovních skupin na základě provedených analýz. V pracovních skupinách byly vydefinovány:   

 Priority v návaznosti na sociální služby 

Tyto priority zahrnují témata a oblasti nad rámec zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o soc. službách), která byla řešena v rámci procesu 

komunitního plánování napříč všemi pracovními skupinami. Jedná se o aktivity směřující k podpoře 

procesu komunitního plánování, informovanosti, spolupráci, aktivity podporující a navazující 

na sociální oblast a poskytované sociální služby. 

 Cíle a opatření pro dané cílové skupiny uživatelů sociálních služeb 

Poskytovatelé sociálních služeb registrovaných dle zákona o soc. službách, zpracovali opatření pro 

stávající sociální služby a pro vznik nových sociálních služeb v souladu se stanovenými cíli 

jednotlivých cílových skupin uživatelů. 

Komunitní plán obsahuje celkem 8 cílů pro sociální služby registrované dle zákona o soc. službách, 

k jejichž naplnění bylo zpracováno 55 opatření. K 6.1.2020 byla ukončena registrace (poskytování) 

sociální služby – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením společnosti 

PONTIS Šumperk, o.p.s. (opatření 7.16). 

U každého opatření jeho zpracovatel uvedl stručný komentář popisující aktivity, které byly v roce 2020 

realizovány v rámci daného opatření, a zda je opatření: 

naplněno: opatření, u kterých byly aktivity vedoucí k jejich naplnění zrealizovány, 

bylo dosaženo cíle, který byl opatřením nastaven na celé období platnosti 

dokumentu, 

rozpracováno: skupina opatření, v nichž jsou aktivity vedoucí k dosažení cíle rozpracovány 

tak,  aby v budoucím období mohl být naplněn, 

průběžně naplňováno:  jedná se o opatření, která jsou naplňována v průběhu každého roku platnosti 

dokumentu a každoročně jsou vyvíjeny činnosti vedoucí k jejich naplnění.  

 Ve většině případů se jedná o opatření, která, ač byla omezena časovou 

působností Komunitního plánu, budou naplňována i po jeho ukončení, 

nenaplněno: nebyly realizovány plánované aktivity vedoucí k naplnění opatření, nebo bylo 

ukončeno poskytování sociální služby. 

Proces komunitního plánování sociálních služeb na území SO ORP Šumperk je v implementační fázi. 

Monitorování naplňování jednotlivých opatření komunitního plánu je součástí přílohy č. 1. 



 
Monitorování procesu komunitního plánování sociálních služeb, rok 2020 2 

 

2. Monitorování procesů řízení komunitního plánování 

Proces komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) probíhá v souladu s Jednacím řádem 

pracovních skupin KPSS, Jednacím řádem koordinační skupiny KPSS a Statutem skupin KPSS 

na území SO ORP Šumperk. Při jednáních pracovních skupin a koordinační skupiny byly zachovány 

principy KPSS. 

3. Monitorování komunikačního plánu 

Komunikace s odbornou i laickou veřejností. 

 Dny otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb. 

 Webové stránky procesu KPSS – www.sumperk.cz > Občan > Sociální oblast > Komunitní 

plánování sociálních služeb. 

 Webové stránky poskytovatelů sociálních a návazných služeb. 

 Informace v tisku. 

 Elektronický katalog sociálních a návazných služeb je k dispozici na webových stránkách města 

Šumperka > Občan > Sociální oblast > Komunitní plánování sociálních služeb > Katalog sociálních 

a návazných služeb. 

 Veletrh sociálních služeb – město Šumperk ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb 

uspořádalo dne 8.9.2020 Veletrh sociálních služeb – setkání poskytovatelů sociálních služeb 

s veřejností. Veletrh se konal v prostoru ulice Hlavní třída, Šumperk (před Českou spořitelnou) 

a zúčastnilo se ho 16 organizací, které prezentovaly 48 sociálních služeb registrovaných 

dle zákona o soc. službách, dále svou činnost prezentoval Městský úřad Šumperk, odbor sociálních 

věci a Nemocnice Šumperk, a.s. Návštěvníci veletrhu se mohli seznámit s poskytovanými službami, 

praktickými ukázkami z činnosti jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb, včetně ukázek 

kompenzačních, rehabilitačních, aktivizačních nebo cvičebních pomůcek, ale také získat rady 

pro řešení konkrétní tíživé sociální situace. V rámci doprovodného programu si mohli vyzkoušet 

např. chůzi s bílou holí, aktivizační hry pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením, zdarma 

si nechat změřit krevní tlak, zjistit svoji krevní skupinu, změřit si hladinu glykemie či vyzkoušet 

si nácvik kardiopulmonální resuscitace. Na veletrhu si také mohli zakoupit drobné předměty 

vyrobené uživateli sociálních služeb. 

Komunikace s politickou reprezentací města Šumperka. 

 Informativní zpráva o procesu komunitního plánování sociálních služeb. 

Komunikace s krajskou úrovní střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. 

 Prostřednictvím vedoucí odboru sociálních služeb MěÚ Šumperk, která je členem „Skupiny ORP – 

vedoucí odborů sociálních věcí obecních úřadů obcí s rozšířenou působností“ a účastní se 

pravidelně jednání. 

 Prostřednictvím koordinátorky KPSS, která je členem krajské koordinační skupiny (KRKOS – 

koordinátoři procesu KPSS obcí, svazků obcí, mikroregionů apod.), kde jsou pravidelně předávány 

informace o stavu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb v Šumperku. 

 Prostřednictvím vybraných členů, zástupců poskytovatelů sociálních služeb působících na území 

SO ORP Šumperk, v pracovních skupinách střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na 

krajské úrovni – vybraní členové se účastní jednání svých pracovních skupin na krajské úrovni. 
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Rok 2020 –  naplňování cílů a opatření Komunitního plánu sociálních 

služeb na území ORP Šumperk na období let 2019–2021 

 Pracovní skupina č. 1: Děti, mládež a rodina 

Cíl 1 Zajištění sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu děti, mládež a rodina 

na území SO ORP Šumperk  

Opatření 1.1 Zachování a rozvoj sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot organizace PONTIS 

Šumperk o.p.s. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem o soc. 

službách.  

Navýšení úvazku na pozici sociálního pracovníka nebylo nerealizováno. 

Tým NZDM pracoval s klienty v souladu s uvedenými aktivitami, věnoval se 

přednáškové činnosti, aktivně spolupracoval se základními školami. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 1.2 Zachování a rozvoj sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

v Hanušovicích organizace Společnost Podané ruce, o. p. s. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Sociální služba byla v roce 2020 zajišťována v rozsahu 2,5 pracovních úvazků. 

V roce 2020 byla schválena žádost o navýšení úvazků v regionální síti 

sociálních služeb o 0,5 úvazku. 

Během roku 2020 bylo osloveno 184 potencionálních klientů a z nich se stalo 

116 klienty služby. Od začátku působení NZDM je evidováno přibližně 

200 aktivních klientů. V rámci NZDM byly realizovány volnočasové aktivity 

(fotbálek, ping pong, stolní hry atd.). Těchto aktivit během roku 2020 proběhlo 

1.048. V průběhu roku 2020 bylo realizováno několik volnočasových akcí 

(tvoření, vyrábění, vaření, výroba šperků z korálků, výtvarná činnost apod.). 

Dále se služba zaměřila na preventivně-výchovné programy z oblasti závislostí, 

sociálních sítí, gamblingu, šikany, sexu, kterých se účastnilo 25 klientů. 

Ze strany klientů jsou hojně využívány individuální konzultace, které obsahují 

doučování, sociální poradenství a intervence. Během roku 2020 bylo 

poskytnuto 66 doučování z různých školních oblastí, 474 situačních intervencí 

a 29 krát bylo poskytnuto sociální poradenství. Součástí nabídky služeb NZDM 

je také poskytování krizové intervence, za rok 2020 byla klienty využita 

v 21 případech. 

Provozní doba NZDM v Hanušovicích je přizpůsobena potřebám cílové skupiny. 

NZDM je otevřeno v odpoledních hodinách, kdy děti a mládež odchází ze školy 

a nabízí jim prostor pro aktivní trávení volného času. 

Individuální konzultace probíhají po předchozí domluvě s pracovníky NZDM 

(doučování, sociální poradenství, dobrovolná práce). 

NZDM v Hanušovicích udržuje nadále spolupráci s MÚ Hanušovice, místní 

školou, Úřadem práce, MAS Horní Pomoraví, společností Společně-Jekhetane, 

MÚ Šumperk, PONTIS Šumperk. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 1.3 Zachování sociální služby sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 

organizace SOS Kompas Zábřeh 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem o soc. 

službách.  
– Sanace rodin: podporování rodičovských dovedností, posilování rodičovských 

kompetencí.  
– Sociálně-právní poradenství: poskytnutí základního poradenství zejména 

v oblasti rodinných vztahů a péče o děti.  
– Rodinná mediace: mimosoudní řešení sporných situací za pomoci třetí 

neutrální strany, mediátora, v oblasti rodinných záležitostí (rozvod, péče 
o děti, mezigenerační spory). 
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 Od 1.3.2020 již nejsou zajišťovány asistované kontakty rodičů s dětmi – 

důvodem je vyjmutí asistencí ze základních činností SAS RD. 

Služba byla realizována s ohledem na epidemiologickou situaci v průběhu 

roku 2020. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

Opatření 1.4 Zachování a rozvoj sociální služby sociálně aktivizační služba pro rodiny 

s dětmi organizace Společně-Jekhetane, o. p. s. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Služba byla omezena v průběhu nouzového stavu – neprobíhaly společné 

aktivity, více zaměřeno na distanční výuku a komunikaci rodin se vzdělávacími 

institucemi. 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem o soc. 

službách.  

– Odborné vzdělávání pracovníků SAS. 

– Rozšíření nabídky aktivit na Hanušovicku. 

– Zvýšená spolupráce se základní školou v Hanušovicích. 

– Spolupráce s obecními úřady a OSPOD. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Cíl 2 Podpora vzniku a rozvoje nových sociálních služeb pro cílovou skupinu děti, 

mládež a rodina na území SO ORP Šumperk 

Opatření 2.1 Vznik sociální služby sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi organizace 

PONTIS Šumperk o. p. s. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Vzhledem k tomu, že ze strany kraje bylo deklarováno, že budou podporovat 

primárně rozvoj stávajících SASRD a ne vznik nových služeb, nebyly realizovány 

aktivity dle Komunitního plánu, ale stále zůstává prostor pro mapování situace 

v oblasti potřebnosti pro cílovou skupinu. Zvažovány jsou vhodné a dostupné 

prostory služby. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

NENAPLNĚNO 

 Pracovní skupina č. 2: Osoby se zdravotním postižením  

Cíl 3 Zajištění sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu Osoby se zdravotním 

postižením na území SO ORP Šumperk 

Opatření 3.1 Zachování a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství pro zrakově 

postižené prostřednictvím organizace SONS ČR, z. s., Oblastní odbočky 

Šumperk 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Odborné sociální poradenství bylo poskytováno: v oblasti sociální, dávek 

a příspěvků, pomůcek pro osoby se zrakovým postižením a pracovní. 

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 legislativě,  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, předávání 

informací o aktuálním dění v souvislosti s pandemií Covid-19. 

Pro uživatele služeb: osobní konzultace, telefonické konzultace, návštěvy 

klientů v místě bydliště, písemné kontakty, zapůjčování kompenzačních 

pomůcek a předávání aktuálních informací o možné pomoci ze stran obcí, 

dobrovolníků, podpůrných programů, Covid-programů. Během konzultací – 

intervencí: předávání informací přispívajících k řešení těžké životní situace, 

zpřístupňování informací vhodnou formou, pomoc při uplatňování oprávněných 

zájmů a obstarávání osobních záležitostí, dopomoc při jednání, přečtení 

dokumentů, pomoc při vyplňování tiskopisů, seznámení s pomůckami 

a předání informací kde pomůcky získat, pomoc při zvládání techniky 

při komunikaci on-line s úřady a institucemi. 
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 Pro veřejnost: prezentace služby v médiích, prezentace pro veřejnost, zážitkové 

aktivity pro studenty, odbornou i laickou veřejnost, den otevřených dveří. 

Pro obce a města: zlepšení dostupnosti služby – dojížděním a realizací 

poradního dne; informovanost vedení obcí a měst respektive soc. odborů 

o službě, pořádání prezentací v obcích a městech, seznamování s novými 

pomůckami, v době, kdy to situace umožňovala. 

Finanční prostředky: dotace z ministerstev vyřizuje ústředí na pokrytí především 

mzdových nákladů a nyní také částečně k nákupu ochranných pomůcek. 

Oblastní odbočka získává prostředky z místních dotací a grantů a zapojuje 

se do sbírky Bílá pastelka pro dofinancování činnosti a služeb. 

Vliv pandemie Covid-19 na službu: v souvislosti s nařízeními vlády 

a dodržováním všech hygienických předpisů byla tato služba využívána po celý 

rok. Poradenství jen v průběhu roku měnilo své formy v závislosti na platných 

omezeních. Bylo více využíváno telefonických, e-mailových konzultací, 

požadavky se vyřizovaly elektronicky, což bylo více náročné na čas a také 

na prostředky, které měli uživatelé služeb k dispozici. Po celý rok však probíhaly 

konzultace také na pracovišti, a to na základě objednání a dohodnuté schůzky. 

Přesto se podařilo v roce 2020 realizovat i aktivity pro veřejnost. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 3.2 Zachování sociální služby odborné sociální poradenství pro osoby se 

sluchovým postižením organizace Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z. s. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Zajištění provozních podmínek, podnájem prostor pro poskytování odborného 

sociálního poradenství, Gen. Svobody 2800/68, Šumperk. 

V roce 2020 byly nadále v rámci sociální služby realizovány tyto aktivity – 

pravidelná odborná poradenská činnost v pondělí a středu, 8:30–11:30,  

13:00–16:30 hod., dle dohody i v úterý a čtvrtek. 

Poradenská činnost: bezplatná poradenská služba, sociálně právní informace, 

informace o nárocích pro osoby se sluchovým postižením, pomoc 

při obstarávání osobních záležitostí, sociální kontakt s osobami se sluchovým 

a kombinovaným handicapem, nabídka sociálních služeb dle nabídky 

v Šumperku, sociálně terapeutické činnosti na pracovišti KV SNN, výjezdní 

poradenská činnost v Mohelnici, Lošticích (pro imobilní handicapované, …), 

zprostředkování kontaktů na odbornou lékařskou pomoc – foniatrie, ORL, 

zprostředkování pomoci při obsluze kompenzačních pomůcek, drobná údržba, 

servis sluchadel, výměna a prodej baterií…  

Celkem byly v rámci odborného poradenství v roce 2020 poskytnuty opakovaně 

služby 221 uživatelům, z toho 141 intervencí. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 3.3 Zachování a rozvoj sociální služby osobní asistence Dětský klíč Šumperk, o. p. s. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

V roce 2020 byla poskytnuta služba osobní asistence celkem 19 uživatelům. 

Nejčastěji byly služby využívány jako doprovod do volnočasových aktivit, 

na terapii, trénink a ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

Realizován byl také taneční kurz. 

Zajištěno bylo další odborné vzdělávání pro tým sociálních pracovníků 

a pracovníků v sociálních službách. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 3.4 Zachování a rozvoj sociální služby osobní asistence Charity Šumperk 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Navýšení úvazků, navýšení počtu uživatelů z okolních obcí. 

Ztíženo mimořádnou situací (Covid-19), OČR, PN zaměstnanců a méně 

finančních prostředků, více nákladů na pořízení ochranných pomůcek. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  
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Opatření 3.5 

 

Zachování a rozvoj sociální služby podpora samostatného bydlení pro osoby 

s mentálním a kombinovaným postižením, Podporované bydlení Pomněnka, 

Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby. Zachování 

provozní doby služby s ohledem na potřeby uživatelů. 

Realizace aktivit vedoucí k rozvoji osobnosti a začlenění uživatelů 

do společnosti vzhledem k jejich individuálním potřebám, samostatné bydlení:  

– sebeobslužné činnosti, nácvik péče o  domácnost, orientace v běžném 

prostředí (lékař, úřady, doprava, …), účast na kulturních a společenských 

akcí (vzhledem k pandemii Covid-19 jen v omezené míře), jednání 

s úřady apod. 

Získání do pronájmu prostor na adrese Králec 3, Dolní Studénky, kde vznikne 

nový byt pro rozšíření služby.  

Stabilizace a odborný růst pracovního týmu – vzdělávání pracovníků.  

Spolupráce s místní samosprávou a okolními obcemi. Spolupráce s ostatními 

poskytovateli sociálních služeb v regionu a dalšími návaznými službami – 

síťování služeb. Kvalitní sociální poradenství. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 3.6 Zachování a rozvoj sociální služby odlehčovací služba pro osoby s mentálním 

a kombinovaným postižením, Odlehčovací služba Pomněnka, Centrum 

sociálních služeb Pomněnka, z. ú. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby. Vzhledem 

k situaci s pandemii Covid-19 musela být omezena provozní doba (služba byla 

část roku uzavřená a všeobecně málo vytížená). 

Realizace aktivit vedoucí k udržení systému přirozené péče o osoby, 

s mentálním postižením v době nepřítomnosti pečující osoby. Realizace aktivit 

vedoucí k rozvoji osobnosti a dovedností osob s mentálním a kombinovaných 

postižením. 

Stabilizace a odborný růst pracovního týmu – vzdělávání pracovníků. 

Spolupráce s místní samosprávou a okolními obcemi. Spolupráce s ostatními 

poskytovateli sociálních služeb v regionu a dalšími návaznými službami – 

síťování služeb. 

Kvalitní sociální poradenství. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 3.7 Zachování a rozvoj sociální služby odlehčovací služba pro rodiny s osobou 

s PAS organizace Dětský klíč Šumperk, o. p. s. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

V roce 2020 využilo odlehčovací služby 28 uživatelů. 

V rámci ambulantní, terénní i pobytové odlehčovací služby byly realizovány 

nácviky sebeobslužných, komunikačních a sociálních dovedností. Docházelo ke 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a k podpoře uživatelů 

v aktivním trávení volného času. 

Zajištěno bylo další odborné vzdělávání pro tým sociálních pracovníků 

a pracovníků v sociálních službách. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

Opatření 3.8 Zachování a rozvoj sociální služby centra denních služeb pro osoby 

s mentálním a kombinovaným postižením, Centrum denních služeb 

Pomněnka, Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú.   

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby. Vzhledem 

k situaci s pandemii Covid-19 musela být často omezena provozní doba (část 

roku bylo denní centrum zavřené), osvětové akce proběhly v omezené formě. 

Realizace aktivit vedoucí k rozvoji osobnosti a začlenění uživatelů 

do společnosti vzhledem k jejich individuálním potřebám:  
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 – sebeobslužné činnosti, rukodělné aktivity, nácvik pracovních dovedností, 

terapie, orientace v běžném prostředí (nádraží, obchody, úřady), návštěvy 

kulturních a společenských akcí apod.  

Rozšíření poskytovaných činnosti – vznik nové odpočinkové místnosti 

pro individuální práci s jedním uživatelem. 

Získání do pronájmu prostor na adrese Králec 3, Dolní Studénky, ve kterých 

vzniknou prostory pro převážně terapeutické aktivity. 

Stabilizace a odborný růst pracovního týmu – vzdělávání pracovníků. 

Spolupráce s místní samosprávou a okolními obcemi. Spolupráce s ostatními 

poskytovateli sociálních služeb v regionu a dalšími návaznými službami. 

Kvalitní sociální poradenství. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 3.9 Zachování sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením 

organizace Domov Paprsek Olšany, p. o. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

V oblasti zkvalitňování poskytované služby byly prohlubovány odborné znalosti 

zaměstnanců prostřednictvím seminářů a workshopů, doplněné vzdělávacími 

aktivitami v rámci projektu „Příprava transformace a transformačního plánu 

Domova Paprsek Olšany, p. o.“ 

V průběhu roku 2020 byly v rámci podpory samostatnosti klientů realizovány 

nácviky sebeobslužných dovedností a bylo dbáno na maximální udržitelnost 

již dosažených schopností klientů, pro tyto účely byl zřízen v  areálu Domova 

cvičný byt.  

Klienti se aktivně účastnili sportovních, kulturních a společenských akcí v rámci 

organizace i mimo ni – v Šumperku, Zábřehu a okolních obcích – koncerty, 

plesy, sportovní akce a turnaje; turistické výlety; klienti se rovněž účastnili 

rekreačního pobytu v Janoušově. 

Spolupráce s místní samosprávou probíhá především v oblasti opatrovnictví 

klientů služby, s okolními obcemi pak především v oblasti začleňování klientů 

do společnosti – využívání místních služeb a vyhledávání pracovních 

příležitostí.  

V roce 2020 v rámci podpory sociálního začleňování osob se zdravotním 

postižením do běžného prostředí se podařilo umístit 4 klienty se střední mírou 

podpory do chráněných bydlení v Olomouckém kraji. 

Pokračování v poskytování služby, zajištění jejího financování v r. 2020 – dotace, 

platby od klientů, dary. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 3.10 Zachování a rozvoj sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením 

organizace Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p. o., 

odloučené pracoviště Šumperk 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p. o., odloučené 
pracoviště v Šumperku poskytuje sociální službu Domov pro osoby 

se zdravotním postižením, služba je poskytována komunitní formou 
ve dvoupodlažní budově na Masarykově náměstí č. 10. Službu využívá celkem 

14 klientů s mentálním a kombinovaným postižením.  

V rámci rozvoje poskytování služby DOZP v Šumperku je cílem opatření snaha 

rozvíjet osobní možnosti a schopnosti každého klienta. Podpora rozvoje 
přirozených sociálních vazeb a navazování vztahů s okolním prostředím, snaha 

o sociální začlenění osob se zdravotním postižením do běžné komunity s cílem 
minimalizovat závislost na sociální službě a současně předcházet sociálnímu 

vyloučení. Rozvoj služby DOZP je zaměřen především na snahu o maximální 
respektování individuality každého klienta. Základem je respekt k občanským 

právům klientů a důraz na poskytování individuální péče a podpory.  

V roce 2020 byli 2 z klientů i přes jejich ztížené uplatnění na trhu práce 

zaměstnáni na DPP a v rámci vzdělávání navštěvovalo celkem 5 klientů 
praktickou školu.   
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 Rozvoj sociální služby spočívá především v jejím dalším zkvalitňování, které je 

založeno na důsledném dodržování etických kodexů, Standardů kvality 

poskytované služby.  

S rozvojem souvisí i navýšení kapacity poskytované služby ve zrekonstruovaném 

objektu ve Vikýřovicích, kde bude také zřízena služba DOZP (rekonstrukce budovy 

není dokončena). 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

ROZPRACOVÁNO 

Opatření 3.11 Zachování sociální služby chráněné bydlení pro osoby s mentálním 

a kombinovaným postižením, Chráněné bydlení Pomněnka, Centrum 

sociálních služeb Pomněnka, z. ú. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby. Zachování 

provozní doby služby s ohledem na potřeby uživatelů. 

Realizace aktivit vedoucích k rozvoji osobnosti a začlenění uživatelů 

do společnosti vzhledem k jejich individuálním potřebám, samostatné bydlení: 

– sebeobslužné činnosti, nácvik péče o domácnost, orientace v běžném 

prostředí (lékař, úřady, doprava, …), účast na kulturních a společenských 

akcí (s omezením díky pandemii Covid-19), jednání s úřady apod. 

Stabilizace a odborný růst pracovního týmu – vzdělávání pracovníků. 

Spolupráce s místní samosprávou a okolními obcemi. Spolupráce s ostatními 

poskytovateli sociálních služeb v regionu a dalšími návaznými službami – 

síťování služeb. 

Kvalitní sociální poradenství. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 3.12 Zachování a rozvoj sociální služby chráněné bydlení pro osoby s nižší mírou 

potřebné podpory organizace Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb 

Šternberk, p. o. odloučené pracoviště Šumperk 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Služba Chráněné bydlení Vincentinum je poskytována celkem 6 klientům s nižší 

mírou podpory, dle současných legislativních norem.  

Podpora poskytovaná klientům je zaměřena na rozvoj dovedností a schopností 

jednotlivých klientů s cílem minimalizace jejich závislosti na službě, případně 

pomoci jiných osob. Snahou je posilování sebedůvěry a podpora samostatného 

rozhodování klientů v osobních záležitostech. Díky spolupracujícímu subjektu 

se daří po celý rok udržet plnou zaměstnanost všech klientů ve službě. 5 

klientů je žáky střední školy praktického vzdělávání. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 3.13 Zachování sociální služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením prostřednictvím organizace SONS ČR, z. s., Oblastní 

odbočky Šumperk 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Realizace služby, aktivit, byla v roce 2020 ovlivněna pandemii Covid-19 – 

v závislosti na vládních opatřeních se měnily formy a podmínky pro poskytování 

služby.  

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. Cíle služby jsou naplňovány 

prostřednictvím klubů, kroužků a aktivit: 

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, stolní hry pro zrakově 

postižné , relaxační bubnování; trénink citlivosti hmatu – Braillovo slepecké 

písmo, reliéfní obrázky, orientace v tyflografických pláncích a mapách aj.) 
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 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 (showdown, simulovaná střela, 

jízda na tandemech, chůze s holemi, plavání, zdravotní tělocvik, chůze 

s průvodcem v neznámém prostředí). 

Činnosti vedoucí k zvýšení mentální úrovně uživatele, k rozvoji jeho duševního 

potenciálu (kurzy jazykové, trénink paměti, komunikačních dovedností, 

přednášky, besedy, exkurze; zážitkové akce, jejichž cílem je zprostředkovat 

nevidomým zkušenosti, které jsou pro „zdravou“ populaci běžnou realitou, 

např. jízda na motokárách, koloběžkách, plavba lodí; promítání komentovaných 

filmů, haptické výstavy, poslech hudby, poslech zvukových knih). 

Zpřístupňování informací – vydávání časopisů a letáků ve formách vhodných 

pro zrakově postižené (Zvoneček, facebook, www.sons.cz/sumperk), předávání 

informací odborné i laické veřejnosti např. besedy se zástupci místních institucí a 

samosprávných orgánů, lékaři, dietology… Využívání moderních komunikačních 

platforem při aktivitách na dálku. 

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…   

Finanční prostředky: dotace z ministerstev vyřizuje ústředí a oblastní odbočka 

pak získává prostředky z místních dotací a grantů a zapojuje se do sbírky Bílá 

pastelka pro dofinancování činnosti a služeb. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 3.14 Zachování sociální služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením prostřednictvím organizace TyfloCentrum Olomouc, 

o. p. s., Regionální středisko Šumperk 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zájmové, vzdělávací 

a volnočasové aktivity.  

Kurzy obsluhy náročné elektronické kompenzační pomůcky, klubová činnost, 

kulturní, sportovní a vzdělávací akce, sociálně terapeutické činnosti, 

jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 

schopností a dovedností podporujících začleňování socioterapeutické kurzy, 

tematické přednášky a besedy. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných 

zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  

Osobní jednání s uživateli, řešení jejich nepříznivé sociální situace ambulantní 

forma. Výuka obsluhy náročné elektronické kompenzační pomůcky terénní 

forma služby (příjezd lektora na regionální středisko 1x v týdnu).  

Ambulantní forma:  

– služba poskytována dle telefonické domluvy – ind. jednání: 1/den, 3/týden  

skupin. aktivita: 8/akce, úřední hodiny: středa 12:30 – 15:30   

Terénní forma:  

– služba poskytována dle telefonické domluvy – ind. jednání 1/den, 2/týden, 

skup. aktivita: max. 6/akce, pouze výuka PC: 3/týden, úřední hodiny: středa 

15:30 – 16:30 

Mimo úřední hodiny lze službu poskytnout na základě telefonické domluvy 

pondělí, středa a pátek 

V roce 2020 byla podpora poskytnuta 21 uživatelům služby. 
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Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 3.15 Zachování a rozvoj sociální služby sociální rehabilitace pro osoby s PAS 

a osoby s mentálním postižením organizace Dětský klíč Šumperk, o. p. s. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

V rámci sociální rehabilitace jsou poskytovány služby uživatelům starším 15 let. 

V roce 2020 využilo sociální rehabilitaci terénní i ambulantní 8 uživatelů. 

V průběhu roku 2020 byly realizovány nácviky sebeobslužných dovedností 

a docházelo ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (výlety, 

bowling, návštěvy restaurací, kaváren, divadla). 

V období od ledna do března 2020 se uskutečnil nácvik pracovních dovedností 

ve spolupráci s Charitou Šumperk a Městskou knihovnou T. G. M. Šumperk. 

Zajištěno bylo další odborné vzdělávání pro tým sociálních pracovníků 

a pracovníků v sociálních službách. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 3.16 Zachování a rozvoj sociální služby sociální rehabilitace prostřednictvím 

společnosti PONTIS Šumperk o. p. s. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem o soc. 

službách. 

V roce 2020 byla služba posílena o pozici sociálního pracovníka, dále byly 

realizovány plánované aktivity v souladu s Komunitním plánem. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 3.17 Zachování služby sociální rehabilitace prostřednictvím organizace 

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s., Regionální středisko Šumperk 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Podpora rozvoje a nácviku specifických schopností a dovedností vedoucích 

k sociálnímu začlenění lidí se zrakovým postižením, zvláště s ohledem na 

pracovní proces (podpora samostatnosti, využití zdrojů získávání informací, aj.).  

Podpora při orientaci na trhu práce a vlastním pracovním uplatnění lidí 

se zrakovým postižením, zprostředkování kontaktu se zaměstnavatelem.  

Podpora rozvoje a nácviku specifických schopností a dovedností vedoucích 

k získání a udržení zaměstnání (komunikace, asertivita, měkké dovednosti, 

odborné znalosti aj.).  

Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů při hledání 

zaměstnání a v pracovním procesu.  

Návštěvní hodiny – st: 8:00–12:00, mimo návštěvní hodiny lze službu poskytnout 

po, st, pá po tel. domluvě. 

V roce 2020 byla podpora poskytnuta 6 uživatelům služby. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Cíl 4 Podpora vzniku a rozvoje nových sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby 

se zdravotním postižením na území SO ORP Šumperk 

Opatření 4.1 Vznik sociální služby odborného sociálního poradenství pro rodiny s osobou 

s PAS prostřednictvím organizace Dětský klíč Šumperk, o. p. s. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

V roce 2020 došlo k rozjezdu služby a zařízení prostor poradny. 

Informační letáky o nově zřízené službě byly distribuovány odborné veřejnosti 

(praktičtí lékaři pro dospělé, děti a dorost, školská a poradenská zařízení) 

a také široké veřejnosti prostřednictvím webových a Facebookových stránek 

Dětského klíče, o.p.s. 

Odborné sociální poradenství bylo poskytováno osobám s PAS a rodinám 

s dítětem s PAS.  

Službu využilo celkem 18 uživatelů. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO   
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Opatření 4.2 Vznik ambulantní sociální služby sociálně terapeutická dílna pro osoby 

s mentálním postižením prostřednictvím organizace Centrum sociálních 

služeb Pomněnka, z. ú. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Mapování míst, kde budou služby terapeutické dílny probíhat. Získání prostor 

do pronájmu na adrese Králec 3, Dolní Studénky.  

Služba terapeutická dílna bude také probíhat v šicí dílně, kavárně či na zahradě. 

Pandemie Covid-19 zbrzdila realizaci vzniku této služby. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

ROZPRACOVÁNO 

 Pracovní skupina č. 3: Osoby v krizi a sociálně vyloučeni  

Cíl 5 Zajištění sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby v krizi a sociálně 

vyloučení na území SO ORP Šumperk 

Opatření 5.1 Zachování a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství, Poradna pro 

rodinu Olomouckého kraje Střediska sociální prevence Olomouc, p. o., 

Poradna pro rodinu Šumperk 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Zajištění finančních prostředků na provoz Poradny pro rodinu Šumperk, 

které umožnilo zachování a rozvoj dosavadního spektra poskytovaných služeb, 

včetně personálního zajištění. Zajištění provozní doby poradny. Zajištění časové 

i místní dostupnosti sociální služby; služba bude poskytována v bezbariérových 

prostorách. 

Průběžné hodnocení kvality a efektivity služby – dotazníky spokojenosti pro 

uživatele služby i spolupracující instituce; síťování spolupráce v rámci regionu. 

Propagace odborného sociálního poradenství – Veletrh sociálních služeb, 

exkurze studentů. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 5.2 

 

Zachování a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství, Občanská 

poradna Společně-Jekhetane o. p. s. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

V roce 2020 bylo omezeno poskytování služby, využívala se forma neosobního 

kontaktu v době nouzového stavu a neposkytovaly se služby v terénu. 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem o soc. 

službách.  Vzdělávání pracovníků poradny. Zachování Občanské poradny i přes 

nedostatečnou dotaci z Ol. Kraje. Zapojení poradny do projektu Poradenství pro 

seniory. Spolupráce s obecními úřady a úřady práce. Spolupráce se školami. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 5.3 

 

Zachování a rozvoj sociální služby domov se zvláštním režimem, Domov 

Přístav, Armáda spásy v České republice, z. s. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Služba je naplňována v souladu s požadavky zákona o soc. službách.  

Podpora uživatelů Domova Přístav spočívá především v udržování a upevňování 

základních společenských, psychických a sociálních dovedností. Uživatelé jsou 

motivování a vedeni k péči o svou osobu prostřednictvím každodenní 

nepřetržité péče, individuálně nastavované prostřednictvím individuálního 

plánování. Rozvoj a udržení kognitivních a společenských funkcí je zajišťován 

aktivizačně-terapeutickými programy, společenský kontakt je zajišťován 

prostřednictvím výletů, křesťanských aktivit a dalších kulturních programů.  

Péčová služba je poskytována nepřetržitě. Odborná ošetřovatelská péče 

je zajištěna prostřednictvím všeobecných sester mimo noční služby.  

Samotná sociální práce týkající se osobních záležitostí, uplatňování práv, 

komunikace s úřady a dalšími organizacemi a dalších zájmů je zajišťována 

průběžně vzdělávajícími se odborníky s praxí v krizové intervenci a oblastech 

závislostí. Samozřejmostí je další vzdělávání v oblasti nové legislativy, 

aktivizačních programů, ošetřovatelské péče a další.  
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 Stravování je zajištěno čtyřikrát denně dle týdenního menu a dle dietních 

potřeb uživatelů. Ubytování je zajištěno v 1–2 lůžkových pokojích. Pro zlepšení 

orientace uživatelů byly tyto sekce barevně odlišeny. 

I v roce 2020 docházelo k průběžnému vylepšování bezbariérovosti vnitřních 

i venkovních prostor a došlo k rozšíření vnějších odpočinkových zón a zvelebení 

interiéru Domova. Nová výmalba, bezbariérový vstup, venkovní posezení jsou 

jen malou ukázkou rozvoje a zkvalitňování služby a neustálé práce na vytváření 

domácí atmosféry zařízení. 

V r. 2020 uzavřelo platnou smlouvu 39 uživatelů (30 mužů a 9 žen). 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 5.4 Zachování a rozvoj sociální služby azylové domy, Armáda spásy v České 

republice, z. s. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Služba je naplňována v souladu s požadavky zákona o soc. službách. 

Sociální pracovníci zajišťují soc. práci, podporu a kontrolu při plnění cílů 

uživatelů. Cíle podpory jsou zaměstnání, bydlení (ubytovny, vlastní bydlení nebo 

směřování do jiných forem bydlení v rámci soc. služeb např. DOMOV Přístav), 

řešení a vyřízení dávek, kontakty s rodinou, řešení jejich zdravotního stavu. 

Sociální pracovníci spolupracují s dalšími soc. službami nebo institucemi 

při řešení situací klientů, kde si nejsou uživatelé schopni poradit sami.  

Aktivizační pracovník motivuje v návaznosti na aktivizační pracovní program 

klienty k výkonu veřejné služby a dále veřejně prospěšných prací. Uživatelé jsou 

podporováni z projektu Potravinové banky a to především potravinami 

a hygienou.  

V rámci zkvalitnění služby byla zajišťována odborná terapeutická podpora. 

Ubytování je zajištěno ve 2–3 lůžkových pokojích. V roce 2020 se prováděly 

opravy rozvodů elektriky a osvětlení pokojů. Dále se pokračovalo v opravách 

podlah. V období oprav, byly zajištěny náhradní prostory k ubytování. 

V roce 2020 uzavřelo platnou smlouvu 65 uživatelů (47 mužů a 17 žen), z toho 

16 uživatelů tuto službu využilo poprvé. Z toho využilo službu 10 osob nad 

65 let. 21 uživatelů využilo během roku stravování z kuchyně Armády spásy. 

Ostatní si připravovali stravu v kuchyňkách Azylového domu samostatně nebo 

s podporou. Uživatelé využívají možnost praní a sušení prádla formou 

fakultativní služby. Osobám se zdravotními problémy byla poskytnuta podpora 

s hygienou. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 5.5 Zachování a rozvoj sociální služby azylové domy organizace PONTIS 

Šumperk o. p. s. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Jak bylo deklarováno v roce 2019, nebyl navýšen úvazek na pozici sociálního 

pracovníka – vychovatele, naopak byla tato pozice v daném roce zcela zrušena.  

Další aktivity byly poskytovány zcela v souladu s Komunitním plánem.  

Vzhledem k epidemiologické situaci byla možnost během roku 2020 využít 

na práci s dětmi pracovníka jiné uzavřené služby. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 5.6 Zachování a rozvoj sociální služby kontaktní centra, Kontaktní a poradenské 

centrum Krédo, organizace PONTIS Šumperk o. p. s. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem o soc. 

službách. Aktivity byly realizovány v souladu s Komunitním plánem. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  
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Opatření 5.7 Zachování a rozvoj sociální služby krizová pomoc organizace PONTIS 

Šumperk o. p. s. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem o soc. 

službách.  

Aktivity byly realizovány v souladu s Komunitním plánem. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 5.8 Zachování a rozvoj sociální služby intervenční centra pro osoby ohrožené 

domácím násilím Střediska sociální prevence Olomouc, p. o. v Poradně pro 

rodinu Šumperk 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Zajištění finančních prostředků na provoz sociální služby intervenční centra pro 

osoby ohrožené domácím násilím, které umožní zachování a rozvoj dosavadního 

spektra poskytovaných služeb, včetně personálního zajištění.  

Zajištění provozní doby intervenčního centra. 

Zajištění časové i místní dostupnosti sociální služby, služba bude poskytována 

v bezbariérových prostorách. 

V roce 2020 byla úspěšně rozvíjena regionální mezioborová spolupráce mezi 

intervenčním centrem, orgány sociálně-právní ochrany dětí, útvary Policie ČR 

a soudem. 

Propagace intervenčního centra – Veletrh sociálních služeb, regionální 

„Interdisciplinární setkání“ k problematice domácího násilí, exkurze studentů. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 5.9 Zachování a rozvoj sociální služby nízkoprahové denní centrum, Armáda spásy 

v České republice, z. s. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Služba je poskytována v souladu s požadavky zákona o soc. službách. 

V průběhu roku 2020 využilo pobyt na nízkoprahovém denním centru 
112 mužů a 35 žen, z toho 8 osob nad 65 let.  

Materiální pomoc a zabezpečení. Zdarma je nabízena polévka nebo v období 
zhoršené epidemiologické situace pečivo + konzerva, pitný režim, možnost 

osprchování se, ošacení z humanitárního šatníku, výdej potravin z potravinové 
banky a možnost jejich přípravy na nízkoprahovém denním centru. Praní 

a sušení prádla je 1x měsíčně rovněž možné využít zdarma.  

V rámci sociálního poradenství se služba zaměřuje na řešení konkrétních 

problémů (zdravotní stav, ztráta dokladů, kontakty s úřady, strava, hygiena, 
apod.). Zároveň jsou uživatelé motivováni k využívání dalších sociálních služeb 

v regionu Šumperka, např. K-Centrum. Uživatelé mají k dispozici rovněž PC, 
k získání PC gramotnosti nebo psaní životopisů, komunikaci s úřady, kontaktu 

s rodinou aj.  

Pro kvalitní pomoc a podporu při uplatňování práv, vyřizování osobních 

záležitostí nebo kontaktu s rodinou jsou pracovníci nízkoprahového denního 
centra pravidelně vzděláváni na odborných akreditovaných kursech, stážích 

nebo interních vzdělávacích programech v rámci organizace. 

Ve spolupráci s Městským úřadem Šumperk, odborem sociálním věcí, 

byl prováděn monitoring v terénu.  

V průběhu roku 2020 byl upravován provoz NDC vzhledem k nouzovému stavu 
a epidemiologické situaci s Covid-19.  

Vzhledem k možnosti ukončení nájmu nebyly řešeny další úpravy vztahující 
se ke zkvalitnění služby, pouze nutné opravy prostor.   

Počty využitých služeb /rok: 
– Příprava vlastní stravy 372 x 

– Humanitární šatník 198 x 
– Praní prádla 216 x 

– Sušení prádla 200 x 
– Vydání polévky 2860 x 

– Hygiena – sprcha 600 x 
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Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 5.10 Zachování a rozvoj sociální služby noclehárny, Armáda spásy v České 

republice, z. s. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Služba je poskytována v souladu s požadavky zákona o soc. službách.  

V roce 2020 byla služba poskytována 365 dnů v roce cílové skupině – muži a 

ženy bez přístřeší starší 18 let. Provozní doba služby – 18:30–7:45 

následujícího dne. Kapacita noclehárny bývá naplněna především v zimních 

měsících, kdy se služba snaží předejít zdravotním újmám lidí bez přístřeší 

v chladném počasí. V roce 2020 byla naplněnost kapacity ovlivněna rovněž 

epidemiologickou situací. Noclehárna byla dle režimových opatření vztahujících 

se k epidemiologické situaci rovněž v provozu 24/7.  

Uživatelům je poskytována podpora sociálních pracovníků a pracovníků v přímé 

péči a to formou poradenství nebo formou materiální např. ošacení 

z humanitárního šatníku, potravin (potravinová banka, sbírky), základních 

hygienických potřeb, sušení a praní prádla aj. Uživatelé využívají pravidelně 

fakultativní službu praní a sušení prádla. 

Uživatelé jsou motivování k obnovení a stálému dodržování hygienických 

návyků – mytí rukou, sprcha, praní prádla, desinfekce (Covid-19).  

Noclehárna v Šumperku je součástí celonárodního projektu Armády spásy 

„nocleženka“ – zajištění pomoci osobám bez finančních prostředků a to 

především v zimních měsících. 

Pracovníci v přímé péči se celoročně vzdělávají na školeních, kursech (v období 

lockdown např. on-line), absolvují stáže. Pracovníci absolvují supervize.  

V roce 2020 byl v listopadu a prosinci přijat pracovník na DPP k zajištění 

provozu a noclehárny 24/7.  

Počet přenocování – lůžkodny – 6 406. 

Noclehárnu využilo v průběhu roku 91 mužů a 15 žen.  

Na řešení nepříznivé sociální situace spolupracují sociální pracovníci s uživateli 

a využívají spolupráce s dalšími institucemi. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

Opatření 5.11 Zachování a rozvoj sociální služby terénní programy organizace Společně-

Jekhetane, o. p. s. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem o soc. 

službách. 

Odborné vzdělávání pracovníků terénních programů. Spolupráce s obecními 

úřady a úřady práce. Rozšíření služby do nových obcí, zejména na Hanušovicku. 

Zvýšená spolupráce se základní školou v Hanušovicích. Služba na jaře v období 

nouzového stavu poskytovala distribuci ochranných pomůcek a nákupy a to pro 

všechny občany ORP Šumperk, ne jen pro uživatele služby. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 5.12 Zachování a rozvoj sociální služby terénní programy, Terénní programy 

na Šumperku, organizace Společnost Podané Ruce o. p. s. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Terénní programy na Šumpersku, díky získaným finančním prostředkům 

od státu a ze strany obcí a měst SO ORP Šumperk, poskytovaly své služby 

ve stejném rozsahu i kvalitě po celý rok 2020. I přes omezení způsobné 

pandemií Covid-19, byla služba poskytována každou středu v Hanušovicích 

i Libině. Během roku byly provedeny monitoringy obcí Bludov, Ruda nad 

Moravou, Šumperk, Velké Losiny. Díky navýšení úvazku v síti Olomouckého 

kraje, jsou v současné době Terénní programy na Šumpersku zabezpečeny 

4 pracovníky na 2,5 úvazku. 

V rámci poskytování terénního programu jsou poskytovány tyto služby/aktivity:  
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 – Informační servis, výměna a distribuce čistých injekčních setů, distribuce 

ostatního Harm reduction materiálu, základní zdravotní ošetření, testování 

na infekční nemoci HIV, hepatitida typu C, syfilis, oslovování potencionální 

cílové skupiny, šíření informací o rizikovém chování mezi mladé lidi 

experimentující s drogami, odkazovaní na jiné služby, a další. 

V roce 2020 všechny obce a města SO ORP Šumperk navštěvovali dva terénní 

pracovníci, a to je výhoda, jak z hlediska navýšení okamžité kapacity služby, 

tak i z hlediska bezpečnostního. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Cíl 6 Podpora vzniku a rozvoje nových sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby 

v krizi a sociálně vyloučení na území SO ORP Šumperk 

Opatření 6.1 Zřízení sociální služby odborné sociální poradenství, Centrum komplexní péče 

v Olomouckém kraji, Společnost Podané Ruce o. p. s. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Poskytování sociální služby odborné sociální poradenství zaměřené 

na patologické hráče, hráče a osoby s problematikou nelátkových 

(behaviorálních) závislostí a na jejich osoby blízké pro ORP Šumperk 

se zázemím v Hanušovicích a přednostním zaměřením na tuto lokalitu 

je vázáno na vznik zdejšího Komunitního centra (jehož otevření očekáváme v 

druhé polovině roku 2021), a rozšiřování regionální sítě sociálních služeb 

(odpovídající navýšení úvazků Centra komplexní péče pro detašované 

pracoviště v Hanušovicích a ORP Šumperk) a na dotačních prostředcích. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

NENAPLNĚNO  

Opatření 6.2 Rozšíření, následně potom zachování terénních programů v návaznosti na 

službu kontaktního centra poskytovanou společností PONTIS Šumperk o. p. s. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Ani v roce 2020 nebyly zajištěny dostatečné finanční prostředky na realizaci 

této služby, realizace je odsunuta na další období.  

Navíc z výstupů krajské pracovní skupiny vyplynula potřebnost vzniku terénních 

programů ne na Šumperku, ale na Prostějovsku. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

NENAPLNĚNO 

 Pracovní skupina č. 4: Senioři  

Cíl 7 Zajištění sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři na území SO ORP 

Šumperk 

Opatření 7.1 Zachování sociální služby odborné sociální poradenství prostřednictvím 

organizace PONTIS Šumperk o. p. s. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

V souladu s úspěchem v dotačním titulu MAS Šumperský venkov, byla podána 

žádost o navýšení jednotek po dobu trvání projektu o 1 úvazek, což bylo pro rok 

2021 schváleno. 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem o soc. 

službách. Další aktivity byly realizovány v souladu s Komunitním plánem. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 7.2 Zachování a rozvoj sociální služby pečovatelská služba, Charitní pečovatelská 

služba, organizace Charita Šumperk 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Navýšení úvazků, navýšení počtu uživatelů z okolních obcí, pořízení nových 

jídlonosičů, zajištění pomoci občanům se základními životními potřebami 

(dovoz oběda, nákupy) v rámci nouzového stavu. 

Ztíženo mimořádnou situací (Covid-19), OČR, PN zaměstnanců a méně 

finančních prostředků, více nákladů na pořízení ochranných pomůcek. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  
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Opatření 7.3 Zachování a rozvoj sociální služby pečovatelská služba prostřednictvím 

organizace PONTIS Šumperk o. p. s. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

V roce 2020 nebyl navýšen úvazek v pečovatelské službě, ale aktivně byla 

využívána spolupráce s Úřadem práce a na pomocné práce v pečovatelské 

službě byla zaměstnána pracovnice na 1 úvazek.  

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem o soc. 

službách. Další aktivity byly zcela realizovány v souladu s Komunitním plánem. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 7.4 Zachování a rozvoj sociální služby pečovatelská služba organizace Sociální 

služby pro seniory Šumperk, p. o. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Aktivní nabídky služeb v tisku, uvedení do provozu nového automobilu 

vhodného k přepravě osob i pro rozvážku obědů.  

V roce 2020 došlo k meziročnímu navýšení úhrad za pečovatelskou službu 

o 13,5 %. Největší podíl na tomto navýšení má zajištění dietního stravování 

seniorům, kteří si dietní stravu nemohou zajistit jinak.  

Rozšíření časové dostupnosti nebylo realizováno, zejména vlivem pandemie 

a omezením počtu pracovníků, kteří byli schopni provoz služby zajišťovat. 

Uživatelé služby podstatně více přerušovali poskytování služby z důvodu obavy 

z nákazy a možností rodin zajistit péči vlastními silami.  

Pracovníci byli vzděláváni v práci s cílovou skupinou jen částečně. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

Opatření 7.5 Zachování sociální služby odlehčovací služba organizace Diakonie ČCE – 

středisko v Sobotíně 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Poskytování služby bylo realizováno v souladu s opatřeními uvedenými 

v Komunitním plánu. 

Služba byla v roce 2020 poskytována se sníženou kapacitou (kapacita 

pobytové formy služby – 5 osob, kapacita ambulantní formy služby – 2 osoby) 

v prostorách v Petrově nad Desnou. Přímá péče byla poskytována v souladu 

s aktuálními trendy péče o osoby s projevy demence.  

Poskytování služby v roce 2020 bylo ovlivněno pandemií Covid-19. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 7.6 Zachování a rozvoj sociální služby odlehčovací služba prostřednictvím 

společnosti PONTIS Šumperk o. p. s. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

V roce 2020 byla poskytována služba při kapacitě 12 lůžek a pracováno bylo 

s navýšenými úvazky a to na pozici sociálního pracovníka a pracovníka 

v sociálních službách. Vzhledem ke vzniklé epidemiologické situaci využilo 

službu méně klientů.  

Další aktivy byly realizovány v souladu s Komunitním plánem. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 7.7 Zachování a rozvoj sociální služby denní stacionář prostřednictvím společnosti 

PONTIS Šumperk o. p. s. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Epidemiologická situace se značně promítla do poskytování služby, v určitém 

období byla vládním nařízením zcela uzavřena i přes to byl kontakt s klienty 

zachován, a pokud to situace umožnila, byly poskytovány aktivity v souladu 

s Komunitním plánem. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  
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Opatření 7.8 Zachování sociální služby domov pro seniory organizace Diakonie ČCE – 

středisko v Sobotíně 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

V roce 2020 bylo opatření realizováno v souladu s opatřeními uvedenými 

v komunitním plánu. Kapacita služby zůstala v roce 2020 zachována. 

Pokračovalo poskytování služby na základě využití znalostí aktuálních metod 

v přímé práci se seniory. 

Poskytování služby v roce 2020 bylo ovlivněno pandemií Covid-19. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 7.9 Zachování sociální služby domov pro seniory a aktualizace kapacity služby 

prostřednictvím organizace Sociální služby Libina, p. o. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Sociální služby Libina i nadále poskytují pobytovou sociální službu domova 

pro seniory.  

V roce 2020 byla u poskytované sociální služby domova pro seniory snížena 

kapacita ze stávajících 29 lůžek na 23 lůžek. Došlo ke snížení kapacity 

o 6 lůžek na objektu „velkého domku“, který od 1.1.2020 slouží pro potřeby 

uživatelů domova se zvláštním režimem s demencí způsobenou nadužíváním 

návykových látek. Původně byl objekt využíván seniory s vyšší mírou 

soběstačnosti (budova není bezbariérová), ale v posledních letech počet 

zájemců poklesl a objekt nebyl plně využit. Pro tyto schopnější seniory zůstává 

zachován objekt „malého domku“ s kapacitou 7 lůžek. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

 

Opatření 7.10 Zachování sociální služby domov pro seniory, Sociální služby pro seniory 

Šumperk, p. o. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Pracovníci byli částečně vzděláváni v oblasti péče o cílovou skupinu.  

V roce 2020 byl ukončen projekt na modernizaci prádelenského provozu a byla 

zahájena výstavba venkovní kryté pergoly. 

Pandemie Covid-19 ovlivnila chod celého zařízení.  

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 7.11 Zachování a rozvoj sociální služby domov se zvláštním režimem organizace 

Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

V roce 2020 bylo opatření realizováno v souladu s opatřeními uvedenými 

v komunitním plánu. Kapacita služby zůstala v roce 2020 zachována. Přímá 

péče byla poskytována v souladu s aktuálními trendy péče o osoby s projevy 

demence. 

Poskytování služby v roce 2020 bylo ovlivněno pandemií Covid-19. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 7.12 Zachování a rozvoj sociální služby domov se zvláštním režimem 

prostřednictvím organizace Sociální služby Libina, p. o. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Sociální služby Libina i nadále poskytují pobytovou sociální službu domova 

se zvláštním režimem.  

Od 1.1.2020 byla navýšena kapacita domova se zvláštním režimem z 37 lůžek 

na 49 lůžek a celkově došlo k navýšení kapacity zařízení z 66 lůžek v roce 

2019 na 72 lůžek v roce 2020.  

Od 1.1.2020 byla rozšířena cílová skupiny domova se zvláštním režimem 

o uživatele s demencí způsobenou nadužíváním návykových látek. Pro potřeby 

těchto uživatelů byl provozně, stavebně i materiálně upraven objekt „velkého 

domku“ s celkovou kapacitou 12 lůžek. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  
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Opatření 7.13 Zachování a rozvoj sociální služby domova se zvláštním režimem organizace 

Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Pracovníci byli částečně vzděláváni v oblasti péče o cílovou skupinu. Pandemie 

ovlivnila chod celého zařízení. V roce 2020 byl ukončen projekt na modernizaci 

prádelenského provozu a byla zahájena výstavba venkovní kryté pergoly.  

Vlivem pandemie nemohla být služba využita na plnou kapacitu. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 7.14 Zachování sociální služby chráněné bydlení organizace Sociální služby 

pro seniory Šumperk, p. o. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Byly dokončeny úpravy a opravy budovy v Nových Losinách, zejména pak 

bezbariérový vstup. Byl dokončen projekt na vybudování sociálních zařízení 

v budově v Šumperku.  

Nedošlo ke snížení kapacity, naopak byla naplněna. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 7.15 Zachování a rozvoj sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, 

Nemocnice Šumperk, a.s. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Zajištění poskytované služby, zlepšování podmínek pro poskytování služby. 

Opatření bylo v plném rozsahu naplňováno do konce října 2020.  

Od listopadu 2020 bylo poskytování sociální služby ve zdravotnickém zařízení 

lůžkové péče v Nemocnici Šumperk a.s. na přechodnou dobu pozastaveno, 

a to z důvodu nutnosti zřízení infekčního oddělení v Nemocnici Šumperk a 

následného navýšení jeho kapacity. Tato situace byla způsobena během trvání 

nouzového stavu z důvodu vážné epidemiologické situace s Covid-19. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 7.16 Zachování a rozvoj sociální služby sociálně aktivizační služby pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením prostřednictvím společnosti PONTIS 

Šumperk o. p. s. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

Činnost služby byla k 6.1.2020 ukončena. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

NENAPLNĚNO 

Cíl 8 Podpora vzniku a rozvoje nových sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři 

na území SO ORP Šumperk 

Opatření 8.1 Vznik sociální služby osobní asistence organizace Diakonie ČCE – střediska 

v Sobotíně reprofilizací pečovatelské služby 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2020 

V roce 2020 úspěšně pokračovala realizace služby, jejíž poskytování začalo 

v roce 2019. 

Bylo zajištěno poskytování služby v regionu Svazku obcí údolí Desné 

a na Šumpersku. Služba reagovala na zvýšený zájem klientů rozšířením týmu 

a obnovou a rozšířením vozového parku. 

Poskytování služby se nezastavilo ani v podmínkách pandemie Covid-19 

Stav naplnění opatření 

v roce 2020 

NAPLNĚNO 

 

 

 


