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Prodloužení platnosti Komunitního plánu sociálních služeb na území 

ORP Šumperk na období let 2019–2021 o jeden rok a aktualizaci 

opatření na rok 2022 byla schválena usnesením zastupitelstva 

města č. 860/21 ze dne 9.12.2021. 

Změny ve složení pracovních skupin schválila v souladu se statutem 

skupin KPSS hlava II, článek III, odst. (3) koordinační skupina KPSS 

na svém jednání dne 8.11.2021. 
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5.2 Cílová skupina děti, mládež a  rodina  

Popis cílové skupiny  

Cílová skupina je vymezena rodinou s dětmi předškolního, školního věku a mládeží do 26 let žijící na území 

Šumperska, v níž nežije člen se zdravotním handicapem, a která potřebuje podporu v zachování svých 

základních funkcí. 

Přehled členů pracovní skupiny  

Ing. Pavla Skálová  Městský úřad Šumperk, vedoucí pracovní skupiny   

Bc. Karolína Čechová / Lucie Škurková Společnost Podané ruce, o. p. s.  

Lenka Čermáková, DiS. uživatelka  

Jiřina Dostálová, DiS. PONTIS Šumperk, o. p. s.  

Bc. Ľubica Hanáková  PONTIS Šumperk, o. p. s. 

Kateřina Höhlová, DiS. uživatelka 

Soňa Kolářová, DiS.  SOS Kompas Zábřeh 

Bc. Eva Krobotová / Natálie Vernerová  Společně-Jekhetane, o. p. s.  

Bc. Kateřina Linhartová Středisko soc. prevence Olomouc, Poradna pro rodinu Šumperk 

Mgr. Hana Prejdová Pedagogicko-psychol. poradna a SPC Ol. kraje, pracoviště Šumperk 

Ing. Martin Žaitlik  Bezpečný Šumperk z. s.  

Přehled definovaných cílů a  opatření pro cílovou skupinu 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. 

opatření 1.2 Zachování a rozvoj sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Hanušovicích 

organizace Společnost Podané ruce, o. p. s. 

opatření 1.3 Zachování sociální služby sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi organizace SOS 

Kompas Zábřeh 

opatření 1.4 Zachování a rozvoj sociální služby sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi organizace 

Společně-Jekhetane, o. p. s. 

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. 

Přehled opatření ostatních cílových skupin, které mají přesah do cílové skupiny děti, 

mládež a  rodina  

zařazení číslo  a název opatření 

PS III 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 

PS III 5.5 Zachování a rozvoj sociální služby azylové domy organizace PONTIS Šumperk o. p. s.  

PS III 5.6 Zachování a rozvoj sociální služby kontaktní centra, Kontaktní a poradenské centrum 

Krédo, organizace PONTIS Šumperk o. p. s. 

PS III 5.7 Zachování a rozvoj sociální služby krizová pomoc organizace PONTIS Šumperk o. p. s.  

PS III 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 

PS III 5.12 Zachování a rozvoj sociální služby terénní programy, Terénní programy na Šumpersku, 

organizace Společnost Podané Ruce o. p. s. 

PS III 6.1 Zřízení sociální služby odborné sociální poradenství – Centrum komplexní péče  

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

PS III 6.2 Rozšíření, následně potom zachování terénních programů v návaznosti na službu 

kontaktního centra, poskytovanou společností PONTIS Šumperk o. p. s  
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CÍLE A  OPATŘENÍ PRO CÍLOVOU  SKUPINU 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. 

popis opatření Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 8 do 20 let ze Šumperka a okolí, 
které zažívají nebo mohou v budoucnu zažít: 

 komplikované, tíživé životní události; 

 konflikty s okolím, s pravidly a zákony; 

 negativní zkušenosti a rizikové chování. 

Forma poskytování služby: ambulantní. 

NZDM Rachot dětem a mladým lidem v obtížné životní situaci poskytuje 
informace, podporu a odbornou pomoc a zajišťuje bezpečný prostor 
pro smysluplné trávení volného času. 

předpokládaný dopad 
opatření 

Pozitivní změna v životě klienta prostřednictvím poskytované podpory, informací 
i odborné pomoci a garantovaného bezpečného prostoru pro smysluplné trávení 
volného času. V klubu klienti zažívají pocit bezpečí, podpory, úspěchu, taky mají 
možnost být sám sebou, setkávají se s nehodnotícím přístupem dospělých, 
s transparentními pravidly a jasnými hranicemi. Jsou podporováni 
při překonávání tíživých situací s využitím jejich vlastních možností, je 
poskytována také podpora samostatnosti, zdravého sebevědomí, obecné 
slušnosti, odpovědnosti za svá rozhodnutí. Osvojují si, nebo rozvíjí své sociální 
schopnosti a dovednosti, zejména posilování schopnosti plnit životní úkoly 
a zvládat každodenní dovednosti. Poskytujeme informace, které sami 
vyhledávají, nebo potřebují. Vytváříme zázemí a podmínky pro realizaci jejich 
vlastních nápadů, aktivit a zájmů, ve snaze podpoření a rozvíjení seberealizace, 
zručnosti, kreativity či talentu. 

aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

2019 

 Podání žádosti o navýšení jednotek v Akční síti Olomouckého kraje o 1 úvazek 
na pozici sociálního pracovníka pro rok 2020 (po zkušenostech jiných NZDM 
v souvislosti s  terénními programy, bude přistoupeno k přijetí terénního 
sociálního pracovníka, který bude působit na školách a v terénu). 

2020 

 Navýšení úvazku na pozici sociálního pracovníka při úvazku 1. 

2019–2022 

 Poskytování základní činnosti v souladu se zákonem o sociálních službách. 

 Nabídka aktivit dle individuálních potřeb klientů. 

 Přednášková činnost ve školách. 

 Navazování kontaktů a prohlubování spolupráce se základními školami. 

předpokládaný 
realizátor opatření, 
spolupracující subjekty 

PONTIS Šumperk o. p. s. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 
finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

2.378.609 Kč 2.849.000 Kč 2.949.000 Kč 2.900.000 Kč 

předpokládané finanční 
zdroje 

Olomoucký kraj – Podprogram 1. a 2., samosprávné celky, vlastní hospodářská 
činnost, soukromý sektor. 

předpokládané výstupy 70 klientů/rok 

2022 – 50 klientů/rok. 

opatření 1.2 Zachování a rozvoj sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 
v Hanušovicích organizace Společnost Podané ruce, o. p. s. 

popis opatření Cílová skupina: děti a mládež (6–26 let) ohrožené společensky nežádoucími jevy. 

Forma poskytování služby: ambulantní, terénní. 

NZDM v Hanušovicích pomáhá dětem a mladým lidem v obtížných životních 
situacích, provází je jejich dospíváním a rozvíjí u nich pozitivní postoj k životu,  
a to prostřednictvím kontaktní práce, informačního servisu, situační intervence, 
volnočasových aktivit, poradenství, individuální případové práce, asistenční 
služby, doučování, pomoci v krizi apod. 
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předpokládaný dopad 

opatření 

Zlepšení kvality života dětí a mládeže ohrožených společensky nežádoucími jevy. 

Konkrétně prevence rizikového chování, podpora aktivního trávení volného času, 

zvyšování informovanosti klientů v oblastech rizikového chování, omezení výskytu 

společensky nežádoucích jevů, nácvik a upevňování motorických, psychických 

a sociálních schopností a dovedností, zvyšování motivace ke vzdělávání, motivace 

k aktivnímu řešení problémů, větší šance na uplatnění se na trhu práce, zvýšení 

sebevědomí romských dětí a mladých lidí v majoritní společnosti. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

2019–2020 

Udržení stávajícího režimu služby (terénní forma, 2 pracovníci, provozní doba  

po–pá 13:00 až 17:00). 

Současná kapacita služby (2 pracovníci) umožňuje zajištění základního provozu 

a základní nabídky služby (pracovníci musí vykonávat většinu aktivit společně, 

aby zajistili jejich kvalitu, není možné plánovat aktivity paralelní apod.). Z těchto 

důvodů jsou zajišťovány buď aktivity skupinové, nebo aktivity individuální, buď 

aktivity terénní, nebo (v budoucnu) aktivity ambulantní. Pro rozšíření nabídky 

služby tak, aby odpovídala potřebám cílové skupiny, a mohlo být zajištěno více 

typů aktivit v jeden okamžik, je plánováno navýšení kapacity týmu 

na 3 pracovníky (3 úvazky).  

Rozvoj služby, terénní i ambulantní forma, 3 pracovníci, provozní doba: 

– terénní forma  po a čt: 12:00–16:00 

– ambulantní forma klub út, st, pá 12:00–16:00 

individuální práce po 10:00–16:00 

út 10:00–12:00 

st 10:00–12:00 

čt 10:00–16:00 

pá 10:00–12:00 

2019–2022 

Zvyšování kvality služby: 

 jednání o zvýšení kapacity týmu, 

 zajištění finančních prostředků, 

 zajištění zázemí pro pracovníky, 

 kvalitní kontaktní a sociální práce s klienty, 

 pestrá nabídka zájmových a aktivizačních činností pro klienty (výlety, besedy, 

workshopy, společenská místnost v nových prostorech apod.). 

 koordinace poskytování služby s dalšími aktéry, 

 vzdělávání pracovníků. 

2021–2022 

 Podání žádosti o navýšení úvazku na 4 pracovníky (od 1.1.2022). 

 Stěhování do nových prostor (zajištění lepšího zázemí).  

 Zvyšování povědomí o NZDM v Hanušovicích.   

 Přednášková činnost ve školách.  

 Vytváření podpůrných sítí společně se spolupracujícími institucemi. 

 Oslovování nových institucí pro budoucí spolupráci 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Společnost Podané ruce o. p. s. 

 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

1.915.000 Kč 2.650.000 Kč 2.800.000 Kč 3.584.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Dotace MPSV, Olomouckého kraje, příspěvky z obcí a měst formou grantů nebo 

dotací (např. Evropské fondy). 

předpokládané výstupy 2019–2021 

 Zavedením ambulantní formy služby a zvýšením počtu sociálních pracovníků 

(z 2 na 3) zvýšená dostupnost služby a rozšíření nabídky aktivit a podpor pro 

cílovou skupinu. Dojde také k lepší organizaci práce (možnost paralelních 

směn apod.). Předpokládaná nová kapacita: skupinová práce 25 klientů, 

individuální práce 3 klienti. 
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 2022 

 Zvýšením počtu sociálních pracovníků (ze 3 na 4) bude zvýšena dostupnost 

služby a rozšíření nabídky aktivit a podpor pro cílovou skupinu, posílení 

individuální práce s klienty. Navýšení úvazku závisí na úspěšnosti Evropských 

projektů Společnosti Podané ruce o. p. s. 

 Přestěhováním do nových prostor bude získáno lepší zázemí pro poskytování 

sociální služby klientům. Přístup ke společenské místnosti otevře nové 

možnosti realizace volnočasových aktivit (tanec, pohybové a sportovní aktivity, 

besedy, workshopy, promítání…). 

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

organizace SOS Kompas Zábřeh 

 Přesah do cílové skupiny osoby v krizi a sociálně vyloučení. 

popis opatření Cílová skupina: rodiny s dětmi ve věku 0–26 let, ohrožené společensky 

nežádoucími jevy.   

Forma poskytování služby:  

a) ambulantní: poradna pro veřejnost vždy v úterý 7:00–15:00 hod.  

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.  

Stabilizace rodiny, která se nachází ve složité sociální či materiální situaci,  

a předejít tak odebrání dítěte či narušení rodinných vztahů. Terénní sociální 

pracovníci pomáhají všem členům rodinného systému vyrovnat se s nepříznivou 

životní situací přímo v jejím přirozeném prostředí, nejlépe u ní doma či v jiném 

prostředí, kde se rodina cítí bezpečně. 

předpokládaný dopad 

opatření 

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. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Základní stabilizace rodiny. 

 Podpora při zajištění identifikačních a jiných osobních dokladů. 

 Podpora v oblasti vzdělávání, přípravy k zařazení na trh práce. 

 Podpora zařazení a udržení na trhu práce. 

 Podpora hospodaření s finančními prostředky, pomoc při zajištění hmotného 

zabezpečení rodiny.  

 Pomoc při hledání a udržení optimálního bydlení, podpora při vedení chodu 

domácnosti. 

 Podpora při zajištění zdravotní péče a prevence proti rizikovému způsobu 

života. 

 Pomoc při uplatňování práv, osobních zájmů, prevence v oblasti rizikového 

chování a kriminality. 

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 Podpora při vytváření funkčních sociálních vazeb v rámci rodiny. 

 Podpora a rozvoj rodičovských kompetencí ve vztahu k dětem. 

 Zajišťování rodinné mediace. 

 Zajišťování a organizace volnočasových aktivit pro děti z klientských rodin. 

 Zvyšování informovanosti o službě u veřejnosti. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

SOS Kompas Zábřeh, OSPOD Šumperk. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

1.800.000 Kč 1.850.000 Kč 1.900.000 Kč 2.100.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Dotace MPSV, zdroje SOS dětské vesničky, z.s. – sbírky, sponzorské dary, 

příspěvky obcí, dílčí projekty. 

předpokládané výstupy 60 uživatelů (rodin, uzavřených smluv), 2.800 intervencí, 1.800 kontaktů. 
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opatření 1.4 Zachování a rozvoj sociální služby sociálně aktivizační služba pro rodiny 

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

 Přesah do cílové skupiny osoby v krizi a sociálně vyloučení. 

popis opatření Cílová skupina: rodiny s dětmi 0–15 let, případně těhotné matky. 

Forma poskytování: ambulantní, terénní. 

Zajištění dostupnosti služby v obcích SO ORP Šumperk, rozšíření na větší části 

území SO ORP a pro více rodin. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Lepší dostupnost sociální služby. Rodina zvládající své společenské funkce. 

Rodina, která zná své povinnosti a práva. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem 

o sociálních službách. 

2019–2021 

 Podání žádosti o navýšení jednotek v krajské síti. 

 Přijmutí nového pracovníka. 

 Spolupráce s obecními úřady a OSPOD. 

2022 

 Realizace projektu Rady Vlády – Společně na Hanušovicku a dílčích projektů 

Olomouckého kraje. 

 Změna zázemí ve městě Hanušovice (Dům sociálních služeb). 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Společně-Jekhetane o. p. s. 

 ve spolupráci s OSPOD, obecními úřady. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

818.000 Kč 875.000 Kč 936.000 Kč 1.822.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Dotace Olomouckého kraje, příspěvky z obcí a měst formou grantů nebo dotací. 

předpokládané výstupy Za rok 2017 bylo ve službě 30 rodin, při navýšení pracovníků je v letech 2019–

2021 předpoklad pro navýšení na 45 rodin. 

2022  Každý rok spolupráce s minimálně 50 rodinami. 

 Uspořádání výletu pro děti ze sociálně vyloučených lokalit. 

 Zajištění provozu Centra Gombík v Hanušovicích. 

 

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. 

 Přesah do cílové skupiny osoby v krizi a sociálně vyloučení. 

popis opatření Cílová skupina: dospělí.  

Forma poskytování služby: terénní, ambulantní.  

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 k odstraňování překážek, které je uvrhují do krizové 

sociální situace: pomoc se školními povinnostmi, finanční poradenství, pracovní 

poradenství apod. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Zvýšení rodičovských kompetencí pro výchovu a začleňování dětí do běžného 

života vrstevníků a zvýšení prognózy při vzdělání a pro jejich další společenské  

a pracovní uplatnění. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

2019 Mapování situace kolem cílové skupiny a potřebnosti pro vznik služby + 

registrace sociální služby, zajištění pracovního prostoru pro 

zaměstnance, výběr nového zaměstnance na pozici sociálního 

pracovníka při úvazku 1 a pracovníka v soc. službách při úvazku 1. 
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2020 Vznik standardů kvality soc. služeb, spolupráce s OSPOD, propojení 

služby do systému péče o děti a ohroženou mládež v Šumperku. 

2021 Samotný výkon sociální služby, spolupráce s OSPOD. 

2022 Opatření nebude realizováno. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

PONTIS Šumperk o.p.s 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

1.088.000 Kč 1.138.000 Kč 1.188.000 Kč – 

předpokládané finanční 

zdroje 

Olomoucký kraj (podprogram 1., podprogram 2., odbor zdravotnictví), příjmy 

z hospodářské činnosti společnosti, soukromý sektor, dotace ze samosprávných 

celků, RVKPP, MZ. 

předpokládané výstupy 40 klientů/rok. 

2022 – OPATŘENÍ NEBUDE REALIZOVÁNO. 
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5.3 Cílová skupina osoby se zdravotním postižením  

Popis cílové skupiny  

Osoby se zdravotním postižením jsou osoby s tělesným, mentálním, duševním, smyslovým  

nebo kombinovaným postižením, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na pomoci jiné osoby, 

ohrožují tyto osoby sociálním vyloučením, nebo zabraňují těmto osobám v sociálním začleňování. 

Přehled členů pracovní skupiny  

Mgr. Jana Holubářová Charita Šumperk, vedoucí pracovní skupiny  

Mgr. Kamila Zárubová PONTIS Šumperk, o. p. s.  

Bc. Renata Jandrtová Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, 

Šumperk 

Magda Kolářová, DiS. / Mgr. Tomáš Orehek Armáda spásy 

Jarmila Koubková / Mgr. Ivana Janíčková  Domov Paprsek Olšany, p. o.  

Blanka Kouřilová, DiS. Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště Šumperk  

Monika Kunčarová, DiS. / Bc. Ivana Přichystalová Městský úřad Šumperk, odbor sociálních věcí 

Ing. Věra Nedomová Dětský klíč Šumperk, o. p. s. 

Mgr. Karel Ryjáček  Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb 

Šternberk, p. o. 

Bc. Leona Šabršulová, DiS. TyfloCentrum, o. p. s. 

Dana Štefečková Nemocnice Šumperk a.s. 

Přehled definovaných  cílů a  opatření pro cílovou skupinu 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 

opatření 3.2 Zachování sociální služby odborné sociální poradenství pro osoby se sluchovým postižením 

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

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

opatření 3.4 Zachování a rozvoj sociální služby osobní asistence Charity Šumperk 

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.  

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. 

opatření 3.7 Zachování a rozvoj sociální služby odlehčovací služba pro rodiny s osobou s PAS organizace 

Dětský klíč Šumperk, o. p. s. 

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.   

opatření 3.9 Zachování sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Domov 

Paprsek Olšany, p. o. 

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 

opatření 3.11 Zachování sociální služby chráněné bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným 

postižením, Chráněné bydlení Pomněnka, Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú.   

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 

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  
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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  

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. 

opatření 3.16 Zachování a rozvoj sociální služby sociální rehabilitace prostřednictvím společnosti PONTIS 

Šumperk o. p. s. 

opatření 3.17 Zachování služby sociální rehabilitace prostřednictvím organizace TyfloCentrum Olomouc, 

o. p. s., Regionální středisko Šumperk  

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. 

opatření 4.2 Vznik ambulantní sociální služby sociálně terapeutická dílna pro osoby s mentálním 

postižením prostřednictvím organizace Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú.  

opatření 4.3 Vznik pobytové sociální služby chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením 

prostřednictvím organizace Domov Paprsek Olšany, p. o. 

Přehled opatření ostatních cílových skupin, které mají přesah do cílové skupiny osoby 

se zdravotním postižením  

zařazení číslo  a název opatření 

PS III 5.2 Zachování a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství, Občanská poradna 

Společně-Jekhetane o. p. s. 

PS III 5.3 Zachování a rozvoj sociální služby domov se zvláštním režimem, Domov Přístav, Armáda 

spásy v České republice 

PS IV 7.1 Zachování sociální služby odborné sociální poradenství prostřednictvím organizace 

PONTIS Šumperk o. p. s. 

PS IV 7.2 Zachování a rozvoj sociální služby pečovatelská služba, Charitní pečovatelská služba, 

organizace Charita Šumperk  

PS IV 7.3 Zachování a rozvoj sociální služby pečovatelská služba prostřednictvím organizace 

PONTIS Šumperk o. p. s. 

PS IV 7.5 Zachování sociální služby odlehčovací služba organizace Diakonie ČCE – středisko  

v Sobotíně 

PS IV 7.6 Zachování a rozvoj sociální služby odlehčovací služba prostřednictvím společnosti 

PONTIS Šumperk o. p. s. 

PS IV 7.8 Zachování sociální služby domov pro seniory organizace Diakonie ČCE – středisko  

v Sobotíně 

PS IV 7.9 Zachování sociální služby domov pro seniory a aktualizace kapacity služby 

prostřednictvím organizace Sociální služby Libina, p. o. 

PS IV 7.11 Zachování a rozvoj sociální služby domov se zvláštním režimem organizace Diakonie ČCE 

– středisko v Sobotíně 

PS IV 7.12 Zachování a rozvoj sociální služby domov se zvláštním režimem prostřednictvím 

organizace Sociální služby Libina, p. o. 

PS IV 7.15 Zachování a rozvoj sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, Nemocnice 

Šumperk, a.s. 

PS IV 7.16 Zachování sociální služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením prostřednictvím společnosti PONTIS Šumperk o. p. s. 

PS IV 8.1 Vnik sociální služby osobní asistence organizace Diakonie ČCE – střediska v Sobotíně 

reprofilizací Pečovatelské služby 
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CÍLE A  OPATŘENÍ PRO CÍLOVOU SKUPINU 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 

 Přesah do cílové skupiny senioři. 

popis opatření Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením starší 16 let, rodinní příslušníci 

osoby se zrakovým postižením. 

Forma poskytování služby: ambulantní, terénní.  

Odborné sociální poradenství 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. 

V období let 2021 – 2022 bude kladen důraz na rozvoj terénní formy služby. 

Cílem bude přiblížení služeb osobám, které nemohou navštívit poradnu 

v Šumperku a tím zvýšení dostupnosti služby.                                               

předpokládaný dopad 

opatření 

Zajištění poradenství dostupného v SO 0RP Šumperk prostřednictvím sociální 

poradny v Šumperku a v Hanušovicích a v domácnostech uživatelů služeb a také 

dojížděním sociálního pracovníka na poradní den do menších obcí.   

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Pro uživatele služeb: osobní konzultace, telefonické konzultace, návštěvy 

klientů v místě bydliště, písemné kontakty, zapůjčování kompenzačních 

pomůcek.  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. 

 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 sociálních 

odborů o službě, pořádání prezentací v obcích a městech.  

 Zřízení a vybavení poradny v Hanušovicích v „domu služeb“. 

 Vybavení pracoviště vhodnou technikou pro poskytování služeb – tablety, 

přenosná tiskárna, notebook, zakoupení automobilu pro terénní službu, které 

pro větší využitelnost bude s pracovištěm.   

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

SONS ČR, z. s., oblastní odbočka Šumperk. 

Spolupracující subjekty – Tyfloservis Olomouc, TyfloCentrum Olomouc o. p. s.  

a SONS Tyflopomůcky Olomouc. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

 Udržení služby prostřednictvím sociální poradny v Šumperku a dojížděním  

do města Hanušovice. Jednání s dalšími obcemi a městy v regionu o zavedení 

poradního dne.  

 Zajištění provozu poraden a personálního zajištění pro poradní dny v  obcích  

a městech regionu dle navázané spolupráce se samosprávami, podle zájmu 

místních samospráv a jimi poskytnutých vhodných místností pro poradenství. 

2021–2022 

 Vybudování poradny v Hanušovicích, v případě realizace projektu „Multifunkční 

centrum sociálních služeb“ v Hanušovicích.  

 Podání projektu na rozvoj sociálních služeb – terénní formy z prostředků IROP. 

Dle výsledku projektu zakoupení vybavení pro poskytování služeb, stanovení 

podmínek pro zapůjčování osobního automobilu pro zajištění terénní služby 

v regionu ORP Šumperk. 
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předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

305.000 Kč 350.000 Kč 380.000 Kč 500.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

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). 

předpokládané výstupy  Počet intervencí ať již ambulantních či terénních, počet uživatelů využívajících 

služby v ambulantní a terénní službě, počty konzultací podle jednotlivých 

oblastí poradenství. 

 Počet prezentací pro veřejnost a počet návštěvníků. 

 Počet konzultací na obcích a městech. 

 Prokázání – evidence úkonů, evidence služeb, výroční zpráva, letáčky 

a prezenční listiny. 

opatření 3.2 Zachování sociální služby odborné sociální poradenství pro osoby se sluchovým 

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

popis opatření Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením. 

Forma poskytování služby: ambulantní. 

Zachování sociální služby odborné sociální poradenství pro osoby se sluchovým 

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

předpokládaný dopad 

opatření 

Dostatečná informovanost osob se sluchovým postižením v návaznosti na jejich 

vadu sluchu, kompenzace sluchadlem a kompenzační pomůcky pro sluchově 

postižené osoby. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem  

o sociálních službách. 

 Pravidelný kontakt v rámci poradních dnů na pracovišti v Šumperku, výjezdy 

do odlehlých lokalit okresu, návštěvy méně mobilních držitelů sluchadel na 

domovech důchodů, DPS apod. 

2022 

 Pravidelný systém poradenské činnosti v jednotlivých týdnech.  

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, z. s. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

305.000 Kč 350.000 Kč 380.000 Kč 365.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, Město Šumperk – dotace 

předpokládané výstupy Informovaný uživatel, spokojený klient. 

opatření 3.3 Zachování a rozvoj osobní asistence pro osoby s PAS organizace Dětský klíč 

Šumperk, o. p. s. 

popis opatření Cílová skupina: osoby s PAS. 

Forma poskytování služby: terénní. 

Osobní asistence je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost  

z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,  

jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, jejich sociální začlenění  

a účast na běžném životě společnosti. Služba je poskytována v přirozeném 

sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Zajištění služby Osobní asistence v dostatečné kapacitě pro SO ORP Šumperk 

pro osoby s PAS. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz, které umožní 

zachování a rozvoj služby.   

 Zajištění kvalifikovaného personálu, stabilizace a vzdělávání pracovního týmu. 

 Zachování dosavadního spektra v rozsahu poskytovaných činností 

v přirozeném prostředí uživatele – pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, výchovné, vzdělávací a aktivizační 

činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 
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předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Dětský klíč Šumperk, o. p. s., ředitelka organizace, sociální pracovník, vedoucí 

služeb. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

970.000 Kč 1.170.000 Kč 1.470.000 Kč 1.500.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Účelová dotace ze st. rozpočtu, Olomoucký kraj, obce SO ORP Šumperk, příjmy 

od uživatelů za poskytování soc. služeb, nadace, dárci. 

předpokládané výstupy 22 uživatelů s PAS/rok. 

opatření 3.4 Zachování a rozvoj sociální služby osobní asistence Charity Šumperk 

 Přesah do cílové skupiny senioři. 

popis opatření Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením a senioři, kteří žijí ve svém 

domácím prostředí a s dopomocí jiné osoby jsou schopni v něm plnohodnotně žít. 

Forma poskytování služby: terénní. 

Osobní asistence pomáhá uživatelům zvládnout úkony péče o vlastní osobu  

a domácnost, které by dělali sami, kdyby jim v tom nebránila snížená 

soběstačnost. Podporuje zachování přirozených vazeb uživatelů na okolí a snaží 

se předejít jejich osamělosti. Osobní asistence poskytuje základní sociální 

poradenství. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Zajištění služby Osobní asistence v dostatečné kapacitě pro SO ORP Šumperk 

pro osoby se zdravotním postižením. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz, které umožní 

zachování a rozvoj služby. 

 Zajištění kvalifikovaného personálu. 

 Zachování provozní doby. 

 Zachování dosavadního spektra a rozsahu poskytovaných činností 

v přirozeném prostředí uživatele – pomoc s péčí o vlastní osobu, pomoc při 

osobní hygieně, při zajištění chodu domácnosti, pomoc při zajištění stravy, 

výchovné, vzdělávací činnosti a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím, pomoc při jednání na úřadech, při obstarávání 

osobních záležitostí. 

 Zajištění návaznosti na další služby, což umožní rychle reagovat na změněné 

potřeby uživatele i v případě náhlého zhoršení stavu, návaznost na domácí 

zdravotní péči a poradny. 

2022 

 Komunikace s Diakonií ČCE – střediska v Sobotíně a příprava rozdělení 

působnosti v jednotlivých obcích. 

 Příprava rozšíření doby poskytování služby o večery v pracovních dnech. 

 Úprava pravidel služby OA, zpřísňování pravidel potřebnosti uživatelů 

s ohledem na připravované změny zákona o sociálních službách. 

 Žádost o navýšení úvazků 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Charita Šumperk (ředitel organizace, vedoucí sociálních služeb). 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

3.600.000 Kč 3.800.000 Kč 4.000.000 Kč 4.800.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Olomoucký kraj, příspěvky z obcí a měst formou grantů nebo dotací, dárci.  

předpokládané výstupy Denní kapacita 15 uživatelů.  

Při navýšení úvazku o 0,5–1,0 denní kapacita 18 uživatelů. 

2022 – denní kapacita 22 uživatelů. 
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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. 

popis opatření Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 19–64 

let (zájemce o službu nesmí přesáhnout v době nástupu do služby věk 40 let). 

Forma poskytování služby: terénní. 

Nadále rozvíjet a podporovat osoby s mentálním postižením při zvyšování 

samostatnosti a v samostatném bydlení. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Snížení rizika sociálního vyloučení, zvýšení soběstačnosti uživatelů. Žití života 

srovnatelný s lidmi bez postižení.  

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby, které 

umožní její zachování a rozvoj. 

 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. 

Jednání s úřady apod. 

 Realizace osvětových akcí. 

 Rozšíření poskytovaných činnosti – získání bytových prostor. 

 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. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Ředitelka organizace, sociální pracovník služby, vedoucí služby. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

1.900.000 Kč 2.100.000 Kč 2.300.000 Kč 2.300.00 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, Úřad práce, příspěvky z obcí a měst formou grantů  

nebo dotací, donátoři, nadace. 

předpokládané výstupy Denní kapacita 10 uživatelů – navýšení počtu uživatelů o 2, tedy na celkem 12. 

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.   

popis opatření Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 3–64 let.  

Forma poskytování služby: pobytová. 

Podpora udržení systému přirozené péče o osoby s mentálním a kombinovaným 

postižením zajištěním dočasné péče po dobu nepřítomnosti jejich pečující osoby, 

odlehčení rodině. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Na uživatele – adaptace na jiné než domácí prostředí, na jiné než pečující osoby, 

zvýšení soběstačnosti a snížení závislosti na pečujících osobách.  

Na rodinu – odlehčení pečujících osob (odpočinek), možnost aktivního trávení 

volného času, zlepšení kvality života. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby, které 

umožní její zachování a rozvoj. 

 Zachování provozní doby služby s ohledem na individuální potřeby uživatelů. 

 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. 

 Realizace osvětových akcí. 

 Stabilizace a odborný růst pracovního týmu – vzdělávání pracovníků. 

 Spolupráce s místní samosprávou a okolními obcemi. 
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  Spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb v regionu a dalšími 

návaznými službami – síťování služeb. 

 Kvalitní sociální poradenství. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Ředitelka organizace, sociální pracovník služby, vedoucí služby. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

650.000 Kč 700.000 Kč 740.000 Kč 740.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, Úřad práce, příspěvky z obcí a měst formou grantů nebo 

dotací, donátoři, nadace. 

předpokládané výstupy Kapacita 2 uživatelé, v současné době projde službou 15 osob/rok, zvýšení 

o 5 nových uživatelů ročně, na konci plánu projde tedy službou 

30 uživatelů/ročně. 

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

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

popis opatření Cílová skupina: osoby s PAS. 

Forma poskytování služby: ambulantní, terénní, pobytová. 

Poskytovat sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak 

pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit pečující fyzické 

osobě nezbytný odpočinek. Podpora udržení funkční rodiny se členem s PAS, 

krátkodobý nácvik odloučení od rodiny. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Nácvik postupného odloučení od rodiny. Získat a upevňovat základní hygienické 

návyky, stravovací návyky, komunikační schopnosti a dovednosti.  

Získat a upevňovat dovednosti spojené s vedením domácnosti – plánování, 

nákup, příprava jednoduchých jídel, úklid, obsluha jednoduchých domácích 

spotřebičů, zacházení s penězi. Za účasti osobního asistenta umožnit klientům 

účast na běžném životě, na kulturním a společenském životě společnosti.  

Odlehčení pečujících osob (odpočinek), možnost aktivního trávení volného času. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz, které umožní 

zachování a rozvoj služby. 

 Zajištění kvalifikovaného personálu – stabilizace a vzdělávání pracovního týmu. 

 Realizace aktivit vedoucí k udržení systému přirozené péče o osoby s PAS  

v době nepřítomnosti pečující osoby. 

 Realizace aktivit vedoucí k rozvoji osobnosti a dovedností osob s PAS. 

 Zachování dosavadního spektra v rozsahu poskytovaných činností 

v přirozeném prostředí uživatele – pomoc při zvládání běžných úkonů péče 

o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí/zajištění stravy, 

poskytnutí ubytování, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o. p. s. 

Ředitelka organizace, sociální pracovník, vedoucí služeb. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

3.100.000 Kč 5.900.000 Kč 8.000.000 Kč 15.000.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Účelová dotace ze st. rozpočtu, Olomoucký kraj, obce SO ORP Šumperk, příjmy 

od uživatelů za poskytování soc. služeb, nadace. 

předpokládané výstupy 2019–2021: Navýšení kapacity pobytové služby o 5 lůžek. Navýšení denní 

kapacity ambulantní na 8 uživatelů a terénní na 4 uživatele. 

2022: 30 uživatelů s PAS. 
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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.   

popis opatření Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 18–64 

let (zájemce o službu nesmí přesáhnout v době nástupu do služby věk 40 let). 

Forma poskytování služby: ambulantní. 

Udržet a zkvalitnit chod denního centra v závislosti na individuálních potřebách 

jednotlivých uživatelů. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Zvýšení možností začleňování osob s mentálním postižením do společnosti 

prostřednictvím osvěty, nácviku dovedností, celkového rozvoje osobnosti a díky 

tomu se bude také řešit jejich nepříznivá sociální situace.  

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby, které 

umožní její zachování a rozvoj. 

 Zachování provozní doby služby, tj. od 7:00–16:00 hod. 

 Realizace aktivit vedoucí k rozvoji osobnosti a začlenění uživatelů 

do společnosti vzhledem k jejich individuálním potřebám: sebeobslužné 

činnosti, rukodělné aktivity, nácvik pracovních dovedností, terapie, orientace 

v běžném prostředí (nádraží, obchody, úřady), návštěvy kulturních 

a společenských akcí apod. 

 Realizace divadelních představení pro veřejnost. 

 Realizace osvětových akcí pro veřejnost (besedy, jahodové hody apod.). 

 Rozšíření poskytovaných činnosti – rozvoj nového oddělení pro autisty. 

 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. 

2022 

 Rozšíření sociální služby o nové místo poskytování – Zámek Třemešek, 

kde budou probíhat divadelní a jiné sociálně terapeutické aktivity. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Ředitelka organizace, sociální pracovník služby, vedoucí služby. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

4.500.000 Kč 4.700.000 Kč 4.900.000 Kč 4.900.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, Úřad práce, Město Šumperk, okolní obce, donátoři, 

nadace.  

předpokládané výstupy Denní kapacita – 40 uživatelů, navýšení počtu uživatelů o 10, tedy na celkem 50 

uživatelů. 

opatření 3.9 Zachování sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením 

organizace Domov Paprsek Olšany, p. o. 

popis opatření Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením. 

Forma poskytování služby: pobytová. 

Prostřednictvím nabízených aktivit a činností rozvíjet individuální dovednosti  

a schopnosti osob se zdravotním postižením tak, aby dosáhli co nejvyšší míry 

soběstačnosti a nezávislosti na službě. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Udržení a rozvoj schopností péče o vlastní osobu a vedení k samostatnosti při 

běžné domácí práci. Zvyšování soběstačnosti k následnému využití získaných 

schopností a dovedností i v prostředí mimo sociální službu. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

Poskytování základních úkonů dle zákona o sociálních službách: 

 aktivity zaměřené na činnosti běžného života, 

 aktivity zaměřené na podporu, rozvoj a udržení fyzických a psychických funkcí, 

 podpora aktivit k začleňování do běžného života a snižování závislosti  

na sociální službě, 

 stabilizace a odborný růst pracovního týmu, 
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  spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb v regionu a dalšími 

návaznými službami, 

 spolupráce s místní samosprávou a okolními obcemi, 

 získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby,  

které umožní její zachování a rozvoj. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Ředitelka, vedoucí pracovníci, sociální pracovník, pracovníci v sociálních 

službách. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

28.233.545 Kč 28.233.545 Kč 28.233.545 Kč 34.658.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, příjmy z vlastní činnosti organizace, sponzorské dary 

předpokládané výstupy Stávající počet klientů: 60 

Předpokládaný počet v roce 2019: 60 klientů. 

Předpokládaný počet v letech 2020–2021: 55 klientů. 

Předpokládaný počet v letech 2022: 55 klientů – schváleno zřizovatelem. 

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

organizace Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, odloučené 

pracoviště Šumperk 

popis opatření Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením (mentální a kombinované 

postižení). 

Forma poskytování služby: pobytová. 

Cílem opatření je snížit riziko sociálního vyloučení a zároveň zvýšit podporu 

sociálního začleňování osob se zdravotním postižením a navýšení kapacity 

služby vznikem nového místa poskytování služby DOZP v obci Vikýřovice  

od 01.04.2022. 

Podpora a rozvoj sociální služby. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 

se ztíženým přístupem na trh práce. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Služba podporuje osoby se zdravotním postižením, kterým nabízí činnosti, 

vedoucí ke kvalitnímu bydlení v přirozeném prostředí. Pracovní uplatnění osob se 

zdravotním postižením je těmto osobám přínosné převážně v oblasti psycho-

sociální a to prostřednictvím zvyšování a podpory kontaktu se společenským 

prostředím spojených s udržením důležitých návyků s přípravou do zaměstnání  

a v jeho průběhu. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Poskytování základních úkonů dle zákona o sociálních službách, a s tím 

související realizace aktivit, které se týkají:  

poskytnutí ubytování  

poskytnutí celodenní stravy, 

poskytnutí dopomoci při zajištění chodu domácnosti,  

pomoc při osobní hygieně a poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc 

při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,  

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  

sociálně terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, podpora samostatného 

rozhodování klientů,  

základní sociální poradenství. 

 Získání dostatečných finančních prostředků pro zajištění provozu služby, které 

umožní její zachování a rozvoj. 

 Pravidelný monitoring individuálních potřeb klientů. 

 Vyhledávání spolupracujících subjektů zprostředkujících klientům volnočasové 

aktivity, zaměstnávání aj. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Vedoucí pracovník, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách, 

všeobecná sestra, fyzioterapeut, pracovník úklidu, pracovník údržby. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

2022 – zahájení poskytování služby v novém objektu (Vikýřovice). 
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předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

8.500.000 Kč 14.875.000 Kč 21.250.000 Kč 26.250.000 Kč 
2022: 17.500.000 Kč (Šumperk) + 8.750.000 Kč (Vikýřovice) 

předpokládané finanční 
zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, město Šumperk, příjmy z vlastní činnosti organizace, 
Spolek Vincentinum, zdravotní pojišťovny, sponzorské dary. 

předpokládané výstupy Zachování služby domov pro osoby se zdravotním postižením v Šumperku 
a zahájení činnosti nového místa poskytování sociální služby DOZP Vincentinum 

v obci Vikýřovice od 1. dubna 2022. 

Počet klientů DOZP k 01.04.2022 – celkem 24 (12 klientů DOZP Vincentinum 

Šumperk, 12 klientů DOZP Vincentinum Vikýřovice). 

opatření 3.11 Zachování sociální služby chráněné bydlení pro osoby s mentálním 
a kombinovaným postižením, Chráněné bydlení Pomněnka, Centrum sociálních 

služeb Pomněnka, z. ú.   

popis opatření Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 18–64 

let (zájemce o službu nesmí přesáhnout v době nástupu do služby věk 40 let). 

Forma poskytování služby: ambulantní. 

Umožnit dospělým lidem s mentálním postižením bydlet s podporou 
dle individuálních potřeb v přirozeném prostředí, rozvíjet jejich osobnost 

a snižovat riziko sociálního vyloučení. 

předpokládaný dopad 
opatření 

Zvýšení schopností péče o vlastní osobu a o domácnost. Zvýšení soběstačnosti 
uživatelů, zvýšení schopnosti začlenit se do běžné společnosti.  

aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

 Získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby, které 
umožní její zachování a rozvoj. 

 Zachování provozní doby služby s ohledem na potřeby uživatelů. 

 Rozšíření sociální služby o nové místo poskytování – Zámek Třemešek. 

Získání nových bytových prostor - navýšení kapacity služby o 4 místa (2021). 

 Spolupráce s uživateli a jejich rodinami při zařizování nových bytů 

na Třemešku. 

 Rozšíření pracovního týmu o nové pracovníky. 

 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. 

Jednání s úřady apod. 

 Realizace osvětových akcí pro veřejnost – pořádání výstav. 

 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. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 
spolupracující subjekty 

Ředitelka organizace, sociální pracovník služby, vedoucí služby. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 
finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

1.900.000 Kč 2.100.000 Kč 2.300.000 Kč 2.500.00 Kč 

předpokládané finanční 
zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, Úřad práce, Město Šumperk, okolní obce, donátoři, 
nadace. 

předpokládané výstupy 2019–2021: denní kapacita 8 uživatelů. 

2022: navýšení kapacity z 8 na 12 uživatelů služby. 

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

potřebné podpory organizace Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb 
Šternberk, odloučené pracoviště Šumperk   

popis opatření Cílová skupina: osoby s nižší mírou podpory (mentální postižení). 

Forma poskytování služby: pobytová. 

Cílem opatření je snížit riziko sociálního vyloučení a zároveň zvýšit podporu 

sociálního začleňování osob s nižší mírou podpory.  
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 Vznik nových komunitních sociálních služeb v přirozeném sociálním prostředí. 

Zaměstnávání osob se ztíženým přístupem na trh práce. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Poskytování služby osobám s nižší mírou podpory v jejich přirozeném prostředí. 

Zvyšování a podpora kontaktu se společenským prostředím spojeným  

s udržením a dalším rozvojem potřebných návyků. Udržení pracovního uplatnění 

osob s nižší mírou podpory na volném trhu práce. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Poskytování základních úkonů dle zákona o sociálních službách, a s tím 

související realizace aktivit:  

poskytnutí ubytování,  

poskytnutí dopomoci při zajištění chodu domácnosti,  

pomoc při hygieně a při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,  

zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,  

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních 

záležitostí, podpora samostatného rozhodování klientů,  

aktivity zaměřené na podporu, rozvoj a udržení psychických a tělesných 

funkcí klientů,  

základní sociální poradenství. 

 Získání dostatečných finančních prostředků pro zajištění provozu služby, 

které umožní její zachování a rozvoj. 

 Pravidelný monitoring individuálních potřeb klientů. 

 Vyhledávání spolupracujících subjektů zprostředkujících klientům volnočasové 

aktivity aj. 

 Pracovní uplatnění na volném trhu práce. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Vedoucí pracovník, sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

1.750.000 Kč 1.750.000 Kč 1.750.000 Kč 2.300.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

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

Spolek Vincentinum, sponzorské dary. 

předpokládané výstupy Stávající počet uživatelů: 6 lůžek. 

Předpokládaný počet uživatelů v letech 2019–2022: 6. 

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 

 Přesah do cílové skupiny senioři. 

popis opatření Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením starší 16 let. 

Forma poskytování služby: ambulantní, terénní (rozvoj terénní formy s ohledem 

na stávající situaci). 

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.                                               

předpokládaný dopad 

opatření 

Díky realizované službě smysluplné trávení volného času při aktivitách 

přizpůsobených specifickým potřebám osob se zrakovým postižením. 

 Udržování stávajících a získání nových sociálních kontaktů. 

 Získávání nových znalostí a dovedností, udržení stávajících dovedností 

prostřednictvím klubů, kroužků, vzdělávacích aktivit. 

 Udržení nebo zvyšování fyzické i psychické kondice prostřednictvím 

sportovních aktivit a výměně zkušeností se životem se zrakovým postižením. 

 Získávání dovedností potřebných pro samostatný život v přirozeném sociálním 

prostředí. 

 Získávání dovedností potřebných pro samostatné řešení životních situací. 

 Zdokonalování dovedností obsluhy náročných kompenzačních pomůcek 

v souvislosti s poskytováním služeb i v prostředí on-line. 
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 – Pomoc a podpora při prosazování oprávněných zájmů a vyřizování osobních 

záležitostí – doprovod, podpora při jednání, zpřístupnění informací, nácvik 

obsluhy domácích spotřebičů apod. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Udržení nabídky aktivit vhodných pro osoby se zrakovým postižením, upouštění 

od aktivit, o které již není zájem a rozšiřovat nabídku o nové zajímavé aktivity. 

Zajišťování vhodných prostor pro provozování aktivit a také zajištění finančních 

prostředků na zajištění materiálu a potřeb pro jednotlivé aktivity.  

 Zajišťování vhodných lektorů pro aktivity přizpůsobené potřebám zrakově 

postižených. Zavádění klubů v dalších místech regionu dle zájmu uživatelů 

služeb z důvodu zlepšení dostupnosti služeb, např. Hanušovice. 

 Pomoc a podpora při prosazování oprávněných zájmů a vyřizování osobních 

záležitostí – doprovod, podpora při jednání, zpřístupnění informací, nácvik 

obsluhy domácích spotřebičů apod. 

 Vytvoření podmínek pro aktivity v prostředí on-line – zakoupení vybavení. 

 Vybudování klubovny v Hanušovicích v rámci projektu Multifunkční dům 

služeb Hanušovice, získání prostor v Šumperku mimo stávající prostory 

a jejich vybavení. 

 Výchovně vzdělávací aktivity a sociálně terapeutické programy zaměřené  

na rozvoj schopností a dovedností, které přispívají ke kompenzaci zrakové 

nedostatečnosti. 

 Udržení a rozvoj dovedností souvisejících se sebeobsluhou.  

 Pohybové aktivity – aktivity za pomoci asistentů. 

 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, 

promítání komentovaných filmů, haptické výstavy, poslech hudby, poslech 

zvukových knih). 

 Zpřístupňování informací, např. besedy se zástupci místních institucí  

a samosprávných orgánů, s lékaři, dietology apod.  

 Zprostředkování individuálních kurzů, např. 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. 

 Pro zajištění rozvoje terénní formy zakoupení vhodného vybavení a pořízení 

automobilu pro zajištění větší dostupnosti služeb – automobil bude využíván 

pro pracoviště Šumperk a Jeseník z důvodu zajištění vytíženosti automobilu. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

SONS ČR, z. s., oblastní odbočka Šumperk. 

Spolupracující subjekty: Tyfloservis Olomouc, TyfloCentrum Olomouc o. p. s.  

a SONS Tyflopomůcky  Olomouc. 

časový harmonogram  2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

433.400 Kč 435.000 Kč 455.000 Kč 650.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV prostřednictvím celostátních dotací, 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). 

předpokládané výstupy  Počet uživatelů, počet jednotlivých aktivit podle druhů. 

 Počet ambulantních a terénních služeb. 

 Počet prezentací pro veřejnost a počet návštěvníků. 

 Prokázání evidence služby, výroční zpráva, letáčky a prezenční listiny. 

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 

popis opatření Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením. 

Forma poskytování služby: ambulantní, terénní. 
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 Udržení a rozvoj ambulantní i terénní sociálně aktivizační služby prostřednictvím 

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

předpokládaný dopad 

opatření 

Zajištění udržitelnosti služby a zachování poskytování služby v takové kvalitě, 

na jakou jsou uživatelé zvyklí. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zájmové, vzdělávací 

a volnočasové aktivity.  

 Podpora při získání nových znalostí a dovedností (výuka na PC nebo mobilním 

telefonu, rukodělné kurzy, vzdělávací kurzy, exkurze, klubová činnost, 

návštěva kulturních akcí, sportovní aktivity apod.) 

 Socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení 

osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální 

začleňování osob (např. besedy s odborným pracovníkem sociálních 

dovedností apod.), 

 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí.  

 vytváření podmínek pro zisk nových přátel, prostřednictvím vytváření 

bezpečného prostředí a také možností pro opakovaný kontakt s lidmi,  

 Zprostředkování návazných služeb. 

 Osobní jednání s uživateli, řešení jejich nepříznivé sociální situace. 

 Výuka obsluhy náročné elektronické kompenzační pomůcky, terénní forma 

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

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

141.373 Kč 154.010 Kč 166.647 Kč 155.100 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Olomoucký kraj, Úřad práce, Město Šumperk. 

 

předpokládané výstupy Počet uživatelů: 20/rok. 

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. 

popis opatření Cílová skupina: osoby s PAS – osoby s kombinovaným postižením, osoby  

s mentálním postižením. 

Forma poskytování služby: terénní, ambulantní. 

Prostřednictvím sociální rehabilitace umožnit získat osobám s PAS/osobám  

s mentálním postižením soubor specifických činností směřujících k dosažení 

samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, 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. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Zajištění služby sociální rehabilitace v dostatečné kapacitě pro SO ORP Šumperk 

pro cílovou skupinu. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz, které umožní 

zachování a rozvoj služby.   

 Zajištění kvalifikovaného personálu, stabilizace a vzdělávání pracovního 

týmu. 

 Získat pracovní návyky a dovednosti. 

 Získat a upevnit sebeobslužné dovednosti. 

 Zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a umožnit účast  

na běžném životě společnosti. 

2020 – rozvoj a navýšení kapacity služby v souvislosti se zahájením provozu 

nového objektu – Asistenční dům. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Dětský klíč Šumperk, o. p. s., ředitelka organizace, sociální pracovník, vedoucí 

služeb. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 
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předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

850.000 Kč 1.300.000 Kč 1.450.000 Kč 1.590.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Účelová dotace ze st. rozpočtu, Olomoucký kraj, obce SO ORP Šumperk, příjmy 

od uživatelů za poskytování soc. služeb, nadace, dárci. 

předpokládané výstupy Navýšení kapacity služby na 12 uživatelů/rok. 

2022 – 10 uživatelů s PAS. 

opatření 3.16 Zachování a rozvoj sociální služby sociální rehabilitace prostřednictvím 

společnosti PONTIS Šumperk o. p. s. 

popis opatření Cílová skupina: osoby s pohybovým postižením ať už vrozeným (děti s dětskou 

mozkovou obrnou) nebo získaným během života (stavy po cévní mozkové 

příhodě, úrazy apod.) Služba je určena pro osoby, které k pohybovému postižení 

mají přidružené i jiné smyslové postižení a jsou ve věku od 1 roku do 64 let. 

Forma poskytování služby: ambulantní. 

Umožnit osobám s pohybovým postižením takový rozvoj jejich schopností 

a dovedností, který bude mít zásadní vliv na zvýšení jejich samostatnosti 

a soběstačnosti tak, aby se mohli zapojit co nejlépe do běžného života svých 

vrstevníků a společnost. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Zvýšení samostatnosti a soběstačnosti v sebeobslužných činnostech pro 

efektivnější zapojení do běžného života vrstevníků. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

2019  

 Rozšíření úvazku na pozici soc. pracovníka o 0,5 úvazku (ze stávajícího 

úvazku 1,5 na úvazek 2) z důvodu zvyšujícího se počtu zájemců o službu  

je snižována intenzita četnosti nácvikových činností, čímž nedochází 

k optimálnímu rozvoji schopností a dovedností klientů. 

 Žádost o navýšení jednotek pro rok 2020 v rámci sítě sociálních služeb 

Olomouckého kraje o 0,7 úvazku (ze schválených 1,3 úvazku na 2 úvazky), 

vzhledem k zajištění potřeb klientů a udržení kvality služby jsou úvazky 

financovány z vlastních zdrojů. 

2019–2022  

 Poskytovat základní úkony dle zákona o sociálních službách. 

 Vyhodnocovat stav uživatele a nastavit vhodné nácvikové činnosti. 

 Nácvikovými činnostmi z běžného života přispět k zlepšení pohybových 

schopností a dovedností (u dětí nácvik plazení, lezení, sezení, stání, nácvik 

chůze ze schodů, do schodů, překonávání bariér, orientace v prostoru, úchop 

ruky, uchopení příboru, hračky, hrnku, nácvik podpisu apod.). 

 Využít moderní techniky pro zvýšení a upevnění soběstačnosti 

a samostatnosti (konceptu Snoezelen, cvičení jemné a hrubé motoriky, 

arteterapie, muzikoterapie, posilování paměti pomocí kvízů, říkanek, 

hádanek, vzpomínání, přiřazování obrázků a zvuků, vůni atd.). 

 Zlepšit komunikační dovednosti, a to prostřednictvím využívání tabletu, PC, 

komunikačních knih apod. 

 Podpořit vztahy v přirozeném sociálním prostředí, a to přítomností 

doprovázející osoby při některých nácvikových činnostech, formu poradenství 

a nasměrování na další vhodné podpůrné služby. 

 Využít fakultativně terapii Therasuit. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

PONTIS Šumperk o. p. s. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

2.717.910 Kč 2.767.900 Kč 2.820.000 Kč 3.300.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Olomoucký kraj, Podprogram 1. a 2., samosprávné celky, příjmy od uživatelů 

služby, příjmy z hospodářské činnosti společnosti, soukromý sektor. 

předpokládané výstupy 2019–2021 využije službu ročně cca 22 klientů. 

2022 – cca 30 klientů / rok.  
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opatření 3.17 Zachování služby sociální rehabilitace prostřednictvím organizace 

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

popis opatření Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením. 

Forma poskytování služby: ambulantní, terénní. 

Udržení a rozvoj ambulantní i terénní služby sociální rehabilitace prostřednictvím 

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

předpokládaný dopad 

opatření 

Zajištění udržitelnosti služby a zachování poskytování služby v takové kvalitě, na 

jakou jsou uživatelé zvyklí. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím zejména při 

navazování kontaktu s potenciálními zaměstnavateli a v průběhu vlastního 

pracovního procesu. 

 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí uživatelů. 

 Individuální podpora v oblasti hledání zaměstnání, orientace v nabídkách 

práce, oslovení zaměstnavatele, přípravy na výběrové řízení, pomoc při 

sestavování profesního profilu, motivačního dopisu, strukturovaného 

životopisu. 

 Konzultace při zařízení a vybavení pracoviště, pracovní asistence na 

pracovišti uživatele. 

 Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších 

činností vedoucích k sociálnímu začlenění, zvláště s ohledem na vlastní 

pracovní proces. 

 Vzdělávací a aktivizační činnosti, zvláště podporující přípravu na zaměstnání 

a vlastní pracovní uplatnění (nabídka kurzů je variabilní v návaznosti 

na realizovaných projektech a je průběžně aktualizována na letácích). 

 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.). 

 Zprostředkování návazných služeb. 

 Osobní jednání s uživateli, řešení jejich nepříznivé sociální situace. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 průběžná celoroční aktivita. 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

169.648 Kč 184.812 Kč 199.976 Kč 186.200 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Olomoucký kraj, Úřad práce, Město Šumperk. 

předpokládané výstupy Počet smluv s uživateli: 8/rok. 

Počet uživatelů – 2022: 10/rok. 

 

Cíl 4 Podpora vzniku a rozvoje nových sociálních služeb pro cílovou 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. 

popis opatření Cílová skupina: osoby s PAS, osoby pečující o osobu s PAS.  

Forma poskytování služby: ambulantní, terénní. 

Zahájení poskytování nové sociální služby – odborné sociální poradenství. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Zajištění poradenství dostupného v SO ORP Šumperk pro osoby s PAS a pro 

osoby pečující o osobu s PAS. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva 

a v oblasti vzdělávání. 

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 

činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních záležitostí.  

 Edukace rodin v problematice PAS.  
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  Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

zájmů. 

 Monitoring potřeb rodin dětí s PAS. 

 Souvislá práce s rodinami s osobou s PAS. 

 Podpora řešení aktuálních problémů. 

 Získání dostatečných finančních prostředků pro provoz, které umožní zahájení 

poskytování nové služby. 

 Zajištění kvalifikovaného personálu – stabilizace a vzdělávání pracovního týmu. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Dětský klíč Šumperk, o. p. s. 

časový harmonogram 2020–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

0 650.000 Kč 700.000 Kč 790.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Účelová dotace ze st. rozpočtu, Olomoucký kraj, město Šumperk, obce SO ORP 

Šumperk. 

předpokládané výstupy 2020–2021: počet uživatelů využívajících služby. 

2022: 20 uživatelů. 

opatření 4.2 Vznik ambulantní sociální služby sociálně terapeutická dílna pro osoby  

s mentálním postižením prostřednictvím organizace Centrum sociálních služeb 

Pomněnka, z. ú. 

popis opatření Cílová skupina: osoby s mentálním postižením ve věku 18–50 let. 

Forma poskytování služby: ambulantní. 

Registrace, zahájení a provoz nové sociální služby – sociálně terapeutická dílna. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Zvýšení možnosti uplatnění osob s mentálním postižením na trhu práce  

za pomocí nácviku pracovních dovedností a tím řešit jejich nepříznivou sociální 

situaci.  

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Získání dostatečných finančních prostředků pro vznik a běžný provoz služby.  

 Získání odborného pracovního týmu. 

 Stanovení cílů, poslání a nabídky aktivit. 

 Trénink pracovních dovedností v běžném prostředí (šicí dílna, zahrada, 

kavárna apod.) 

 Depistáž osob s mentálním postižením. 

 Osvětová činnost. 

 Spolupráce s místní samosprávou a okolními obcemi. 

 Zařazení služby do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje (2021).  

 Registrace služby (od 1. 1. 2022). 

 Trénink pracovních dovedností v běžném prostředí. Služba bude využívat tato 

pracoviště: 

a) Budova a zahrada CSS Pomněnka, z. ú. (Šumperk), 

b) Šicí dílna Pomněnka (Šumperk), 

c) Literární kavárna (Šumperk), 

d) Kavárna Třemešek (Dolní Studénky), 

e) Zahrada Bohumila (Bohdíkov). 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Ředitelka, sociální pracovník služby. 

Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú. 

časový harmonogram 2020–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

0 650.000 Kč 700.000 Kč 1.078.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, Úřad práce, Město Šumperk, okolní obce, donátoři, 

nadace. 

předpokládané výstupy 4 uživatelé. 

2022 – provozování služby s 12 uživateli sociální služby. 
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opatření 4.3 Vznik pobytové sociální služby chráněné bydlení pro osoby s mentálním 

postižením prostřednictvím organizace Domov Paprsek Olšany, p. o. 

popis opatření Cílová skupina: osoby s mentálním postižením ve věku 18–64let. 

Forma poskytování služby: pobytová 

Zahájení poskytování nové sociální služby chráněného bydlení od 1.1.2023. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Zajištění bydlení osobám s mentálním postižením, které odpovídá běžnému 

způsobu života v komunitě. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Podání žádosti o registraci. 

 Podání žádosti o zařazení do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje. 

 Získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby. 

 Získání odborného pracovního týmu. 

 Stanovení cílů a poslání služby. 

 Příprava osob na přechod do jiného typu sociální služby. 

 Jednání s pronajímatelem nemovitosti. 

 Spolupráce s místní samosprávou a okolními obcemi. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Ředitelka, sociální pracovník služby. 

Domov Paprsek Olšany, p. o. 

časový harmonogram 2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

0 0 0 0 

předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, obec Olšany, donátoři, nadace. 

předpokládané výstupy 10 klientů 

2023 – provozování služby s 10 klienty sociální služby chráněné bydlení 

 

  



AKTUALIZACE OPATŘENÍ  

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP ŠUMPERK NA OBDOBÍ LET 2019–2021/2022 

24 

5.4 Cílová skupina osoby v krizi a sociálně vyloučeni  

Popis cílové skupiny  

 Osoby ohrožené ztrátou bydlení a osoby žijící v nevyhovujícím nebo přechodném bydlení, 

 osoby po ztrátě bydlení (žijící na ubytovnách, v azylových domech, domech na půli cesty), 

 osoby opouštějící instituce (věznice, vazební věznice, zdravotnická zařízení, zařízení pro výkon ústavní 

a ochranné výchovy, zařízení pro výkon ochranné léčby), 

 osoby a rodiny ohrožené zadlužeností a chudobou, 

 osoby dlouhodobě nezaměstnané, 

 osoby závislé na návykových látkách,  

 osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, 

 osoby v nepředvídatelných obtížných životních situacích individuálního či hromadného charakteru 

ohrožené na zdraví a na životě, 

 osoby závislé na nelátkových závislostech, 

 osoby s duševním onemocněním, duálními diagnózami, staří lidé postižení např. demencí. 

Přehled členů pracovní skupiny  

David Jersák  Armáda spásy, vedoucí pracovní skupiny  

Jakub Babnič  Společnost Podané Ruce, o. p. s.  

Lenka Čermáková, DiS. Společně-Jekhetane, o. p. s.  

Ing. Eva Čmakalová Probační a mediační služba 

Alena Krejčí, DiS Armáda spásy  

Bc. Šárka Křístková Městský úřad Šumperk, odbor sociálních věcí  

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

Bc. Hana Pospíšilová PONTIS Šumperk, o. p. s. 

 

Přehled definovaných cílů a  opatření pro cílovou skupinu osoby v krizi a sociálně 

vyloučení   

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 

opatření 5.2 Zachování a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství, Občanská poradna 

Společně-Jekhetane o. p. s. 

opatření 5.3 Zachování a rozvoj sociální služby domov se zvláštním režimem, Domov Přístav, Armáda 

spásy v České republice, z. s. 

opatření 5.4 Zachování a rozvoj sociální služby azylové domy, Armáda spásy v České republice, z. s. 

opatření 5.5 Zachování a rozvoj sociální služby azylové domy organizace PONTIS Šumperk o. p. s.  

opatření 5.6 Zachování a rozvoj sociální služby kontaktní centra, Kontaktní a poradenské centrum 

Krédo, organizace PONTIS Šumperk o. p. s. 

opatření 5.7 Zachování a rozvoj sociální služby krizová pomoc organizace PONTIS Šumperk o. p. s.  

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 

opatření 5.9 Zachování a rozvoj sociální služby nízkoprahové denní centrum, Armáda spásy v České 

republice, z. s. 

opatření 5.10 Zachování a rozvoj sociální služby noclehárny, Armáda spásy v České republice, z. s. 

opatření 5.11 Zachování a rozvoj sociální služby terénní programy organizace Společně-Jekhetane, o. p. s. 

opatření 5.12 Zachování a rozvoj sociální služby terénní programy, Terénní programy na Šumperku, 

organizace Společnost Podané Ruce o. p. s.  
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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.  

opatření 6.2 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 vyloučení  

zařazení číslo  a název opatření 

PS I 1.3 Zachování sociální služby sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi organizace  

SOS Kompas Zábřeh 

PS I 1.4 Zachování a rozvoj sociální služby sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi 

organizace Společně-Jekhetane, o. p. s. 

PS I 2.1 Vznik sociální služby sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi organizace PONTIS 

Šumperk o. p. s. 

PS IV 7.12 Zachování a rozvoj sociální služby domov se zvláštním režimem prostřednictvím 

organizace Sociální služby Libina, p. o. 

 

CÍLE A  OPATŘENÍ  PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY V KRIZI A SOCIÁLNĚ 

VYLOUČENI  

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

vyloučeni 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 

 Přesah do cílové skupiny děti, mládež a rodina. 

popis opatření Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby v krizi v souvislosti s řešením 
rodinné nebo párové problematiky nebo vznikem nepříznivých sociálních situací, 
které s touto oblastí souvisí, děti a mládež ve věku od 6–26 let ohrožené 
společensky nežádoucími jevy, které souvisí s rodinnou situací dítěte, nebo na ni 
negativně působí. 

Forma poskytování služby: ambulantní. 

Hlavní činností je podpora rodin, párů a jednotlivců při samostatném zvládání 
nepříznivých sociálních situací související s rodinným či partnerským životem. 

Podpora je poskytována prostřednictvím odborného psychologického, sociálně-
právního poradenství a poradenství ambulantní formou. 

předpokládaný dopad 
opatření 

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. 

aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

 Zajištění finančních prostředků na provoz Poradny pro rodinu Šumperk, 
které umožní zachování a rozvoj dosavadního spektra poskytovaných služeb. 

 Zajištění odborných pracovníků. 

 Zajištění místní a časové dostupnosti sociální služby; služba je poskytovaná 
v bezbariérových prostorách. 

 Navýšení a zachování úvazku dvou psychologů (2 x 0,7 úvazek) a dvou 
sociálních pracovnic (2 x 0,5 úvazek). 

 Zajištění provozní doby: 

po 8:00–12:00 13:00–17:00 

út 8:00–12:00 13:00–15:00 

st 8:00–12:00 13:00–17:00 

čt 8:00–12:00 13:00–15:00 

pá 8:00–12:00 13:00–15:00 
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předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Středisko sociální prevence Olomouc, p. o., Poradna pro rodinu Šumperk. 

Spolupracující subjekty: Okresní soud Šumperk, orgány sociálně-právní ochrany 

dětí a prevence, sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi atd. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

1.956.000 Kč 2.054.000 Kč 2.156.000 Kč 2.258.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, obce. 

předpokládané výstupy 2016–2018: 100–120 klientů/rok. S navýšením kapacity dojde k v letech  

2019–2021 k navýšení počtu uživatelů na cca 150 klientů/rok, cílem 

je především ještě více zkvalitnit poskytování sociální služby a zkrácení 

objednacích lhůt. 

2022 Personálně zajistit kvalitu poskytovaných sociálních služeb na území 

SO ORP Šumperk, zkrácení objednacích lhůt, kdy v průměru využije 

služeb poradny 300 klientů ročně. 

opatření 5.2 Zachování a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství, Občanská 

poradna Společně-Jekhetane o. p. s. 

 Přesah do cílové skupiny osoby se zdravotním postižením. 

popis opatření Cílová skupina: dospělé osoby od 18 let. 

Forma poskytování služby: ambulantní. 

Poskytování poradenství zejména dluhového, udržení akreditace pro podávání 

návrhů na insolvence, zajištění přednášek ve školách o finanční gramotnosti. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Osoba, která zná své povinnosti a práva. Lepší finanční gramotnost občanů. 

Navyšování povědomí o finanční gramotnosti u studentů škol, předávání 

informací o exekucích. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

– Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem  

o sociálních službách. 

– Otevření poradny ve městě Hanušovice (Dům sociálních služeb). 

– Projekt Poradenství a podpora seniorů v oblasti ochrany jejich lidských práv.  

– Projekt Spotřebitelské poradenství. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Společně-Jekhetane, o. p. s. 

 ve spolupráci s obecními úřady a úřady práce, 

 ve spolupráci se středními školami. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

533.000 Kč 570.000 Kč 610.000 Kč 574.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Olomoucký kraj, příspěvky z obcí a měst formou grantů nebo dotací. 

předpokládané výstupy V letech 2019–2021 je předpokládán minimálně stejný objem přednášek, 

nejlépe však navýšený o další a tím zajištění lepší finanční gramotnosti.  

Podávání návrhů na insolvenci tak, aby byla následně prodloužena akreditace 

poradny a občané mohli využívat tuto službu zdarma. 

2022 

 Poskytnutí poradenství minimálně pro 220 osob. 

 Otevření pobočky poradny v Hanušovicích (poradenství 1x týdně). 

 Zodpovězení minimálně 50 spotřebitelských dotazů. 

Poradenství zaměřeno na seniory, minimálně 50 řešených případů seniorů. 

opatření 5.3 Zachování a rozvoj sociální služby domov se zvláštním režimem, Domov Přístav, 

Armáda spásy v České republice, z. s. 

 Přesah do cílové skupiny osoby se zdravotním postižením, senioři.   

popis opatření Cílová skupina: ženy a muži starší 26 let, mobilní i imobilní, se zhoršenou 

soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, demence nebo 

závislosti na návykových látkách, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby.  
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 Osoby bez domova – jedná se především o pobyt na ulici, dále pak pobyt na 
sociálním lůžku, v LDN, na azylovém domě, na ubytovně – tedy místech, kde 
je zvýšená míra rizika sociálního propadu nebo časově omezená doba 
poskytování služby. 

Forma poskytování služby: pobytová. 

Zajištění poskytování služby osobám bez domova, jejichž zdravotní a sociální 
stav vyžaduje podporu nebo pomoc druhé osoby. Zajištění služby na základě 
individuálních, specifických potřeb. Zajištění podmínek pro důstojný a kvalitní 
život. 

předpokládaný dopad 
opatření 

 Uživatel má minimalizovaná rizika dalšího propadu nebo zhoršování 
zdravotního stavu. 

 Uživatel má zachované nebo obnovené dovednosti v oblasti sebepéče, 
společenských a sociálních návyků. 

 Uživatel má zajištěn kontakt s institucemi, úřady, lékaři, který by mu pomohl 
nebo pomáhá řešit jeho potřeby. 

 Uživatel se dle svých potřeb a možností zapojuje do společenského dění 
Domova Přístavu, okolí, města a obnovení kontaktu s rodinou nebo přáteli. 

aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

 Poskytnutí ubytování v jedno/dvou lůžkových pokojích: zajištění úklidu, praní 
ložního a osobního prádla. 

 Poskytnutí stravy – zajištění celodenní stravy, výběr z tří hlavních jídel. Strava 
odpovídá zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. 

 Další – pomoc a podpora při úkonech osobní hygieny. Pomoc a podpora  
při základní péči o vlasy a nehty. Pomoc a podpora při oblékání a svlékání. 
Materiální pomoc při zajištění ošacení a hygieny. Pomoc a podpora  
při podávání léků a dodržování léčebného režimu. Podpora a pomoc  
při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. Pomoc při 
obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou. Pomoc a podpora při dalších 
aktivitách podporující sociální začlenění osob. Socioterapeutické činnosti, 
jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 
schopností a dovedností podporující sociální začlenění osob. Aktivizační 
činnosti. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů. 

2022 

 Zaměření se na socioterapeutickou práci, využití terapií zaměřenou na 
rovnováhu aktivit, (využití ergoterapie). 

 Vzdělávání zaměstnanců - Model CARe - komplexní přístup v psychosociální 
rehabilitaci. 

 Úpravy prostor pro praní a sušení prádla klientům. 

předpokládaný 
realizátor opatření, 
spolupracující subjekty 

Centrum sociálních služeb Armády spásy v Šumperku. 

Spolupracující subjekty: Město Šumperk – odbor sociálních věcí, Nemocnice 
Šumperk, Městská policie Šumperk, Policie ČR, Úřad práce, CDZ (Psychiatrická 
nemocnice Šternberk). 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 
finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

14.300.000 Kč 15.000.000 Kč 15.750.000 Kč 18.500.000 Kč 

předpokládané finanční 
zdroje 

Podprogram 1., podprogram 2. (Olomoucký kraj), vlastní zdroje, fundraising, 
dary, příspěvky územně samosprávných celků. 

předpokládané výstupy Kapacita 34 lůžek, není plánováno zvyšování kapacity. Využití služby 34–40 
klientů za kalendářní rok. 
2022 – zapojení většiny klientů do chodu Domova, řešení závislostí, plné 
personální obsazení, úpravy prostor pro aktivity a terapie. 

opatření 5.4 Zachování a rozvoj sociální služby azylové domy, Armáda spásy v České 
republice, z. s. 

 Přesah do cílové skupiny senioři.  

popis opatření Cílová skupina: muži a ženy bez přístřeší, starší 18 let. 

Forma poskytování služby: pobytová. 

Nabídka pomoci mužům a ženám starší 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální 
situaci, spojenou se ztrátou bydlení, poskytnutím přechodného ubytování, 
individuální sociální podpory a dostatečného prostoru k jejich samostatnému 
začlenění do běžného života společnosti. 
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předpokládaný dopad 

opatření 
 Uživatel je motivován ke snížení rizik dalšího sociálního propadu.  

 Uživatel je motivován k obnově pracovních návyků formou pracovních aktivit 

a zaměstnání.  

 Uživatel je motivován ke kontaktu s institucemi, úřady, lékaři, který by mu 

pomohl nebo pomáhá řešit jeho potřeby. 

 Uživatel je motivován ke kontaktu s rodinou nebo přáteli. 

 Uživatel již nepotřebuje podporu služby a odejde do jiné sociální služby nebo 

bydlení.  

 Uživatel je motivován na základě osobních rozhovorů a nabídky křesťanských 

programů ke změně. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

Služba otevřena nepřetržitě, sociální pracovník je k dispozici po–pá. 

 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (možnost odebírat stravu 

z kuchyně AS nebo od jiných dodavatelů poskytující stravu, nabídka 

potravinové pomoci). 

 Poskytnutí ubytování (ubytování je možné na 2 a 3 lůžkových pokojích). 

 Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarání osobních 

záležitostí. 

 Pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

 Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora  

při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění. 

2022  

 Udržení zvýšeného úvazku 0,7 PVSS, který byl navýšen z důvodu 

epidemiologické situace (COVID). V „bezcovidovém“ období využití tohoto 

úvazku k aktivizacím klientů.  

 Postupné obnovení vybavení pokojů nábytkem po 20 letech.  

 Opravy podlah a elektroinstalace v Azylovém domě (zkvalitnění vybavení 

pokojů, udržitelnost úklidu). 

 V rámci kapacity AD zajistit lůžka v soc. bytu (1 byt) – 2022. 

 Zřídit bezbariérový pokoj se soc. zařízením pro AD v přízemí budovy (2021-

2022). 

 Postupně snižovat kapacitu 3 lůžkových pokojů na 2 lůžkové. 

 Zpracovat projekt na úpravu a modernizaci nevyhovujícího vybavení sociálního 

zázemí (toalety+ sprchy).  

 Úprava prostor pro praní a sušení prádla klientům (2021–2022). 

 Umožnění přípravy stravy ve stávajících prostorech. Modernizace vybavení 

kuchyněk na AD. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Centrum sociálních služeb Armády spásy v Šumperku. 

Spolupracující subjekty: Město Šumperk – odbor sociálních věcí, Nemocnice 

Šumperk, Městská policie Šumperk, Úřad práce, Policie ČR, Cizinecká policie,  

PONTIS Šumperk (KC Krédo, DORD), Poradna Společně-Jekhetane, Probační  

a mediační služba. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

5.400.000 Kč 5.600.000 Kč 5.900.000 Kč 6.650.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Podprogram 1., podprogram 2. (Olomoucký kraj), vlastní zdroje, fundraising, 

dary, příspěvky samosprávných celků, Individuální projekt (Fondy EU). 

předpokládané výstupy Kapacita 31 lůžek. Využití služby 30–60 klientů za kalendářní rok. 

2022 

 Zvyšování kvality služby = úpravy prostor AD, získat sociální byt (při zachování 

stávající kapacity AD), a tím zvyšovat soc. dovednosti pro vlastní bydlení.   

opatření 5.5 Zachování a rozvoj sociální služby azylové domy organizace PONTIS Šumperk o. p. s. 

 Přesah do cílové skupiny děti, mládež a rodina.  

popis opatření 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.  
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 Forma poskytování služby: pobytová.  

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. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Opětovné začlenění do společnosti. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

2019 

 Navýšení úvazku sociálního pracovníka-vychovatele z 0,5 úvazku na celý 

úvazek z důvodu zacílení služby také na děti klientů, a to jak individuální, 

tak skupinovou práci, a nácvikové činnosti směřující ke zvýšení rodičovských 

kompetencí. 

2019–2022 

 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. 

 Individuální práce s rodiči při výchově a vzdělávání dětí. 

 Individuální a skupinové aktivity směřující rozvoji dětí. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

PONTIS Šumperk o. p. s. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

5.794.266 Kč 5.894.000 Kč 5.994.000 Kč 6.100.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Dodavatel veřejné zakázky, Olomoucký kraj podprogram 1. a podprogram 2., 

samosprávné celky, příjmy od uživatelů služby, příjmy z hospodářské činnosti 

společnosti, příspěvek z úřadu práce, granty, dotační tituly, soukromý sektor.  

předpokládané výstupy Okamžitá denní kapacita 14 bytů. 

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

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

 Přesah do cílové skupiny děti, mládež a rodina. 

popis opatření Cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo osoby závislé na návykových 

látkách. Věkové rozpětí cílové skupiny je zpravidla od 15 do 64 let.  

1) Primární cílové skupiny: 

– rizikoví a problémoví uživatelé nelegálních návykových látek,  

– osoby s kombinovanou závislostí na návykových látkách,  

– osoby s duální diagnózou (osoba závislá na návykové látce a zároveň mající 

psychické onemocnění),  

– těhotné ženy a matky užívající návykové látky,  

– uživatelé návykových látek ve výkonu trestu odnětí svobody, 

– experimentální či rekreační uživatelé návykových látek,  

– abstinující uživatelé. 

2) Sekundární cílová skupina: 

– rizikoví a problémová uživatelé alkoholu. 

3) Terciální cílová skupina: 

– rodiče, příbuzní a blízké osoby uživatelů návykových látek. 

Forma poskytování služby: ambulantní. 
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 Posláním služby je vést klienty k ochraně vlastního zdraví a tím i k ochraně zdraví 

veřejnosti před negativními dopady užívání drog. Dále se snažíme se stabilizovat 

a zlepšit kvalitu života klienta po stránce sociální, psychické a zdravotní. 

předpokládaný dopad 

opatření 
 Snížení rizikového chování klienta a minimalizace jeho zdravotních 

a sociálních komplikací spojených s užíváním návykových látek.  

 Poskytování informací o zásadách bezpečného užívání, o bezpečném sexu 

a o infekčních chorobách.  

 Podpora a pomoc při řešení náročné životní situace klienta v oblasti bydlení, 

zaměstnání a rodinného zázemí.  

 Postupné vedení klienta k převzetí zodpovědnosti za jeho život.  

 Motivace klienta ke změně jeho chování a ke snížení či ukončení užívání 

návykových látek.  

 Podpora abstinence klienta.  

 Zprostředkování návazných odborných služeb.  

 Poskytnutí psychosociální pomoci a podpory rodinným příslušníkům a blízkým 

osobám uživatelů návykových látek. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

2019–2022: poskytování základních činností služby v souladu se zákonem. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

PONTIS Šumperk o. p. s.  

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

2.578.538 Kč 2.629.000 Kč 2.679.000 Kč 3.100.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Olomoucký kraj (podprogram 1., podprogram 2., odbor zdravotnictví), příjmy 

z hospodářské činnosti společnosti, soukromý sektor, dotace ze samosprávných 

celků, RVKPP, MZ. 

předpokládané výstupy 160–170 klientů/rok. 

opatření 5.7 Zachování a rozvoj sociální služby krizová pomoc organizace PONTIS Šumperk o. p. s. 

 Přesah do cílové skupiny děti, mládež a rodina. 

popis opatření 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.  

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.  

předpokládaný dopad 

opatření 

Poskytnutí krizové intervence. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 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.  

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

PONTIS Šumperk o. p. s. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

528.453 Kč 578.000 Kč 628.000 Kč 650.00 Kč 
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předpokládané finanční 

zdroje 

Podprogram 1. a 2., příjmy od uživatelů služby, příjmy z hospodářské činnosti 

společnosti, příspěvky z ÚP, soukromý sektor, samosprávné celky. 

předpokládané výstupy Okamžitá denní kapacita 1 byt, ročně cca 15 klientů. 

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 

 Přesah do cílové skupiny děti, mládež a rodina. 

popis opatření Cílová skupina: osoby ohrožené násilným chováním osoby vykázané Policií 

České republiky, osoby ohrožené domácím násilím, které požádaly o pomoc 

intervenční centrum, tzv. nízkoprahoví uživatelé. Osoby ohrožené nebezpečným 

pronásledováním ze strany bývalých partnerů blízkých osob atp. Sociální služba 

IC je určena také lidem, kteří hledají informace o možnostech pomoci ohroženým 

osobám ze svého okolí. 

Forma poskytování služby: ambulantní, terénní. 

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. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Pomoc při zajištění bezpečí 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. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Zajištění finanční prostředků na provoz intervenčního centra, které umožní 

zachování a rozvoj dosavadního spektra poskytovaných služeb. 

 Zajištění dostatečného počtu odborných pracovníků. 

 Zajištění místní a časové dostupnosti sociální služby – služba je poskytovaná 

v bezbariérových prostorách. 

 Navýšení a zachování úvazku sociální pracovnice ze současného úvazku 0,02 

na 0,5 úvazek. 

 Zajištění provozní doby: 

po 8:00–12:00 13:00–17:00 

út 8:00–12:00 13:00–15:00 

st 8:00–12:00 13:00–17:00 

čt 8:00–12:00 13:00–15:00 

pá 8:00–12:00 13:00–15:00 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Středisko sociální prevence Olomouc, p.o., Poradna pro rodinu Šumperk. 

 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

270.000 Kč 284.000 Kč 298.000 Kč 312.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, Město Šumperk. 

předpokládané výstupy 2017–2018 bylo průměrně 50 klientů/rok, navýšením úvazku v letech 2019–

2021 dojde k většímu zkvalitnění poskytované služby na území SO ORP Šumperk, 

zvýšení dostupnosti pro nízkoprahové klienty, více prostoru pro práci psycholožky 

a právničky IC. 

2022 Zajištění kvalitního poskytování služby na území SO ORP Šumperk, 

zajištění dostupnosti pro nízkoprahové klienty, prostor pro práci 

psycholožky a právničky IC. 

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

v České republice, z. s. 

 Přesah do cílové skupiny senioři. 

popis opatření Cílová skupina: muži a ženy bez přístřeší, starší 18 let. 
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 Forma poskytování služby: ambulantní, terénní. 

Umožnit osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené  

se ztrátou bydlení, trávit čas v bezpečném prostředí. Prostřednictvím základního 

sociálního poradenství uživatele motivovat a podporovat k využití návazných 

služeb a k snížení dopadů rizikového způsobu života. 

Terénní forma je realizovaná na území ORP Šumperk. Soustřeďuje se na 

vyhledávání osob bez přístřeší, které tak přebývají nejčastěji na veřejných 

místech, jakými jsou např. nádraží, parky. Pracovníci v terénu se soustředí 

především na místa s trvalejším pobytem osob bez přístřeší ve vyloučených 

lokalitách. 

předpokládaný dopad 

opatření 
 Uživatel je motivován a podporován k využití návazných služeb a ke snížení 

dopadů rizikového způsobu života. 

 Uživatel je motivován na základě osobních rozhovorů a nabídky křesťanských 

programů ke změně životního postoje. 

 Uživatel je motivován ke kontaktu s institucemi, úřady, lékaři, který by mu 

pomohl nebo pomáhá řešit jeho potřeby. 

 Práce v přirozeném prostředí klienta: Práce s klienty, kteří neznají nebo 

nechtějí navštívit ambulantní formu v přirozeném sociálním prostředí cílové 

skupiny. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

Ambulantní forma 

 Služba je otevřena po–pá 9:00–16:00. 

 Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Umožnění celkové hygieny těla 

(zdarma zapůjčení mýdla a ručníku, nabídka ošacení z humanitárního 

šatníku). 

 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (potravinová pomoc). 

 Vytvoření podmínek pro přípravu stravy (využití kuchyňského koutu  

v prostoru NDC). 

 Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarání osobních 

záležitostí 

 Pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

 Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora  

při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění. 

 2022 – zajistit prostory pro provoz ambulantní formy. 

Terénní forma 

 Provoz terénní formy v Šumperku: po 9:00–14:00 terénní práce,  

14:00–16:00 administrativa. 

 Provoz terénní formy v okolních uvedených obcích: výjezd do níže uvedených 

obcí je na základě domluvy se starosty nebo zástupci obcí. 

 Navýšení úvazku o 1 celý v přímé péči. 

 Vyhledávaní osob bez přístřeší a nabízení jim sociální služby tak, 

aby nedocházelo k většímu propadu sociálního vyloučení nebo k zhoršení 

současné životní situace. 

 Kontaktování osob, doprovody osob k lékařům, institucím apod. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Centrum sociálních služeb Armády spásy v Šumperku. 

Spolupracující subjekty: Město Šumperk – odbor sociálních věcí, Nemocnice 

Šumperk, Městská policie Šumperk, Úřad práce, Policie ČR, PONTIS Šumperk 

(KC Krédo, DORD), Poradna Společně-Jekhetane. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

1.800.000 Kč 1.900.000 Kč 2.000.000 Kč 2.600.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Podprogram 1., podprogram 2. (Olomoucký kraj), vlastní zdroje, dary, příspěvky 

obcí. 

předpokládané výstupy Kapacita 2,1 úvazku přímé péče, zvýšení úvazků o 1 úvazek přímé péče. 

 2022  Zachování soc. služby NDC v ambulantní formě – zůstat ve stávajících 

prostorech nebo mít k dispozici jiné vhodné prostory, které umožňují 

smysluplnou práci. 

 Rozvoj terénní práce, především v okolních obcích. 
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opatření 5.10 Zachování a rozvoj sociální služby noclehárny, Armáda spásy v České republice, z. s. 

 Přesah do cílové skupiny senioři. 

popis opatření Cílová skupina: muži a ženy bez přístřeší, starší 18 let. 

Forma poskytování služby: ambulantní. 

Umožnit přenocovat v bezpečném prostředí s možností hygieny, polévky 

a sociálního poradenství a to osobám starších 18 let, které se ocitly ve večerních 

nebo nočních hodinách bez přístřeší. Prostřednictvím základního sociálního 

poradenství uživatele motivovat a podporovat k využití návazných služeb. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Cílem je podpora rozvoje takových schopností a dovedností, které vedou 

k předcházení, zmírnění nebo zastavení propadu sociálního vyloučení 

ze společnosti. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

Služba je otevřena denně v čase 18:30–7:45 následujícího dne. 

 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

(zdarma zapůjčení mýdla a ručníku, nabídka ošacení z humanitárního 

šatníku). 

 Poskytnutí přenocování – umožnění přenocování osobám bez přístřeší 

v bezpečném prostředí, cena 45 Kč/noc.  

2022 

 Úpravy prostor pro praní a sušení prádla klientům. 

 Zpracování studie na bezbariérovou noclehárnu (jiná budova, která je stále 

v areálu soc. služeb). 

 Udržení úvazku: 0,3 PVSS, který byl navýšen z důvodu epidemiologické 

situace (COVID). V „bezcovidovém“ období využití tohoto úvazku k zajištění 

posílených služeb v zimním období. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Centrum sociálních služeb Armády spásy v Šumperku. 

Spolupracující subjekty: Město Šumperk – odbor sociálních věcí, Nemocnice 

Šumperk, Městská policie Šumperk, Úřad práce, Policie ČR, PONTIS Šumperk 

(KC Krédo, DORD), Poradna Společně-Jekhetane. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

2.600.000 Kč 2.750.000 Kč 2.900.000 Kč 3.150.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Podprogram 1., Podprogram 2. (Olomoucký kraj), vlastní zdroje, dary, 

fundraising, dary, příspěvky územně samosprávných celků. 

předpokládané výstupy Kapacita služby – 26 lůžek. Využití služby až 120 klientů za kalendářní rok.  

2022 – Plné personální obsazení. Úpravy prostor. 

opatření 5.11 Zachování a rozvoj sociální služby terénní programy organizace  

Společně-Jekhetane, o. p. s. 

 Přesah do cílové skupiny senioři. 

popis opatření Cílová skupina: dospělé osoby od 18 let. 

Forma poskytování služby: terénní. 

Zajištění dostupnosti služby na větší části území SO ORP a pro více uživatelů. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Lepší dostupnost sociální služby. Osoba, která zná své povinnosti a práva. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem  

o sociálních službách. 

 Změna zázemí ve městě Hanušovice (Dům sociálních služeb). 

 Doplnění týmu do počtu 3 celé úvazky. 

 Spolupráce s obecními úřady a úřady práce. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Společně-Jekhetane, o. p. s. ve spolupráci s obecními úřady a úřady práce. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

1.089.000 Kč 1.165.000 Kč 1.247.000 Kč 2.057.000 Kč 
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předpokládané finanční 

zdroje 

Olomoucký kraj, příspěvky z obcí a měst formou grantů nebo dotací. 

předpokládané výstupy Za rok 2017 bylo ve službě 90 osob, při navýšení pracovníků je předpoklad 

navýšení v letech 2019–2021 každý rok minimálně na 130 osob. 

2022 

 Předpoklad – 60 uživatelů služby TP. 

 3 pracovníci týmu na plný úvazek. 

 Poskytování služby v novém centru v Hanušovicích urychlí řešení zakázek. 

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

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

 Přesah do cílové skupiny děti, mládež a rodina. 

popis opatření Cílová skupina: primární cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé 

na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou 

tímto způsobem života ohroženy, sekundární cílová skupina: rodiče, partneři 

a osoby blízké uživatelům drog, široká veřejnost. 

Forma poskytování služby: terénní. 

Smyslem „Terénních programů na Šumpersku“ je hlavně pozitivně působit  

na změnu rizikového chování a tím chránit veřejnost před možnými negativními 

sociálními, zdravotními a ekonomickými dopady takového chování. Služby jsou 

poskytovány individuálně podle potřeb klientů, respektující jejich životní volbu. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Snížení negativních zdravotních, sociálních a psychických dopadů užívání 

nealkoholových drog na populaci uživatelů drog v SO ORP Šumperk. Uskutečnění 

kontaktů se skrytou populací uživatelů drog a jejich navázání na další sociální 

služby. Motivace k léčbě.  

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

Provozní doba TPŠ v Hanušovicích a okolí: středa 11:00–15:00, terénní práce. 

Provozní doba TPŠ v Libině: středa 15:30–17:30, terénní práce. 

Terénní program je poskytován v přirozeném prostředí cílové skupiny, 

pro individuální práci jsou využívány i prostorů NZDM v Hanušovicích, Mohelnici 

a Zábřehu (mimo jejich provozní dobu). Provozní doba se v průběhu let může 

měnit v závislosti na poptávce a finančnímu zajištění služby. V případě zájmu 

dalších měst a obcí v ORP Šumperk (Šumperk, Bludov, Sudkov, Velké Losiny, 

Loučná nad Desnou, Staré Město, Ruda nad Moravou), možnost rozšíření služby 

v návaznosti na zájmu samospráv a zvýšení úvazků v síti Olomouckého kraje 

V současné době je pořízena dodávka, která umožní zajíždět i do dalších lokalit. 

Je upravena i k individuální práci s klienty a slouží jako mobilní kancelář. 

K naplnění opatření vede pravidelné a kvalifikované poskytování následujících 

služeb: 

 informační servis,  

 individuální poradenství, 

 výměnný servis a distribuce materiálu k bezpečnější aplikaci drog, 

 distribuce ostatního Harm reduction materiálu (prezervativy, kapsle na orální 

užívání drog, šňupátka, filtry Rolls), 

 základní zdravotní ošetření, první pomoc, 

 zprostředkování testování na infekční nemoci HIV, Hepatitida typu C, Syfilis, 

 odkazování na jiné služby v sociální síti, úřady a další instituce, 

 kontakt a poradenství přes terénní mobilní telefon, 

 oslovování potencionální cílové skupiny, šíření informací o rizikovém chování 

mezi mladé lidi experimentující s drogami, 

 poradenství i pro rodiče a osoby blízké uživatelům. 

Poskytování služeb předchází mapování dané lokality, vyhledávání 

a kontaktování uživatelů nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Společnost Podané ruce o. p. s., Terénní programy na Šumpersku, vedoucí 

programu. 

časový harmonogram 01/2019–12/2021 

 Získání finančních prostředků na zachování rozsahu a kvality terénní služby 

pro uživatele drog ve stejném rozsahu a ve stávající nebo zvyšující se kvalitě.  
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  Zachování provozní doby terénních programů a možné rozšíření i do dalších lokalit 

v návaznosti na navýšenou kapacitu v síti sociálních služeb OK a zájmu obcí. 

01/2019–08/2019  

 Žádost o navýšení kapacity v síti sociálních služeb OK pro rok 2020. 

01/2020–08/2020  

 Žádost o navýšení kapacity v síti sociálních služeb OK pro rok 2021. 

01/2021–08/2021 

 Žádost o navýšení kapacity v síti sociálních služeb OK pro rok 2022. 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

2.256.000 Kč 2.500.000 Kč 2.750.000 Kč 3.558.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, RVKPP, Olomoucký kraj, města Hanušovice, Libina + další města a obce 

ORP, kde by služba působila. 

předpokládané výstupy Výstupy fungujícího opatření za Terénní programy na Šumpersku: 

 udržení co největšího počtu problémových uživatelů v kontaktu s programem, 

případně jejich předávání do návazné péče ostatních zařízení,  

 kontaktovat nové uživatele drog ze skryté populace, resp. roste počet prvních 

kontaktů s cílovou populací,  

 vykonání odpovídajícího objemu poskytovaných služeb podle aktuálních 

potřeb cílové populace, a pokud to také má svůj efekt u klientů z cílových 

skupin a jejich chování, 

 vzniká a přetrvává funkční komunikace s ostatními zařízeními v systému péče 

o uživatele drog, sociálními službami, školami, úředníky, politiky a širokou 

veřejností, 

 rozšíření služby do měst a obcí, kde předtím nefungovala a je navázána 

podpora ze strany místních samospráv. 

 

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, organizace Společnost Podané Ruce o. p. s. 

 Přesah do cílové skupiny děti, mládež a rodina, senioři. 

popis opatření 

 

 

Cílová skupina: patologičtí hráči a osoby s problematikou nelátkových 
(behaviorálních) závislostí (netolismus, workoholismus, patologické nakupování 

aj.), osobám blízkým osob ohrožených návykovým chováním.  

Forma poskytování služby: ambulantní. 

Cílem služby je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému  
s návykovým chováním (patologické hraní, nelátkové závislosti – netolismus, 

workoholismus, patologické nakupování aj.).  

Snižovat negativní důsledky rizikového chování u osob ohrožených návykovým 

chováním. CKP usiluje o ochranu společnosti před možnými negativními 
důsledky vyplývajícími z návykového chování. 

předpokládaný dopad 
opatření 

Zlepšení kvality života klientů, zahrnující aspekty bio-psycho-sociální-spirituální, 
které by umožňovalo plnohodnotné a uspokojivé prožívání života klientů a jejich 

zapojení do společnosti. Eliminovat prohlubování současného negativního stavu 
či krize a předcházet potencionálním budoucím komplikacím. Poskytnout 

bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální situace klienta v souvislosti  
s návykovým chováním. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Individuální poradenství/Individuální poradenství telefonické či internetové. 

 Individuální psychoterapie/Informační servis/Pomoc v krizi face to face. 

 Pomoc v krizi po telefonu či internetu/Sociální práce/Práce s rodinou/ 

Rodinná terapie. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 
spolupracující subjekty 

Společnost Podané ruce o. p. s. – Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji. 

časový harmonogram 2019–2021: otevírací doba centra přizpůsobena poptávce: min. jeden den 

v týdnu. 

2022: pravidelný provoz Centra 2 dny v týdnu. 
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předpokládané finanční 

zdroje 

RVKPP, Olomoucký kraj, MPSV, příspěvky z obcí SO ORP Šumperk. 

předpokládané výstupy Stávající počet uživatelů služby na území SO ORP Šumperk: 0; zvýšení kapacity 

služby na 12 klientů. 

opatření 6.2 Rozšíření, následně potom zachování terénních programů v návaznosti  

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

popis opatření Cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách  

a osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 

ohroženy. 

Forma poskytování služby: terénní. 

Pracovníci terénního programu se snaží aktivně vyhledávat a kontaktovat 

uživatele návykových látek v jejich přirozeném prostředí. Poskytují podporu  

a pomoc při zlepšení životní situace klienta po stránce psychické, zdravotní  

a sociální. Dále také usilují o navázání klienta na síť specializované pomoci  

v příslušných odborných zařízeních. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Cílem terénního programu je stabilizovat psychosociální situaci klienta  

a motivovat ho ke změně rizikového chování a životního stylu směrem  

k bezpečnějšímu jednání prostřednictvím preventivních činností a individuálního 

poradenství.  

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

2019 – Hledání finančních zdrojů pro rozšíření služby, příprava operačního 

manuálu sociální služby a pracovních postupů. 

2020 – Hledání vhodných pracovníků na pozici pracovník v sociálních službách 

(úvazek 1,0), sociální pracovník (úvazek 0, 5) a jejich vzdělávání. Monitoring 

situace ve městě Šumperku a okolních obcí. Podání žádosti o registraci sociální 

služby, a následně zařazení do sítě sociálních služeb.  

2021 – Zahájení poskytování služby. 

2022 – Opatření nebude realizováno. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

PONTIS Šumperk o. p. s 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

1.100.000 Kč 1.150.000 Kč 1.200.000 Kč – 

předpokládané finanční 

zdroje 

Olomoucký kraj (podprogram 1., podprogram 2., odbor zdravotnictví), příjmy 

z hospodářské činnosti společnosti, soukromý sektor, dotace ze samosprávných 

celků, RVKPP, MZ. 

předpokládané výstupy 50 klientů/rok. 

2022 – OPATŘENÍ NEBUDE REALIZOVÁNO. 
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5.5 Cílová skupina senioři  

Popis cílové skupiny  

Osoby seniorského věku, 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. 

Přehled členů pracovní skupiny  

Mgr. Miroslav Adámek / Bohdana Březinová, DiS.  PONTIS Šumperk, o. p. s., vedoucí pracovní skupiny  

Jarmila Davidová  Charita Šumperk  

Bc. Andrea Jenčková  Sociální služby pro seniory Šumperk  

Mgr. Věra Kolegarová ADP Victoria – domácí ošetřovatelská péče 

Mgr. Milena Koubková Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně 

Eva Mikulová, DiS. / Petra Pospíšilová, DiS. PONTIS Šumperk, o. p. s. 

Zuzana Müllerová, DiS. Městský úřad Šumperk, odbor sociálních věcí 

Alena Krejčí, DiS. Armáda spásy 

Svatava Slavická uživatelka 

Mgr. Aneta Svozilová projekt pro podporu pečujících osob Zábřeh a Šumperk  

Přehled definovaných cílů a  opatření pro cílovou skupinu 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. 

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

organizace Charita Šumperk  

opatření 7.3 Zachování a rozvoj sociální služby pečovatelská služba prostřednictvím organizace PONTIS 

Šumperk o. p. s. 

opatření 7.4 Zachování a rozvoj sociální služby pečovatelská služba organizace Sociální služby 

pro seniory Šumperk, p. o. 

opatření 7.5 Zachování sociální služby odlehčovací služba organizace Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně 

opatření 7.6 Zachování a rozvoj sociální služby odlehčovací služba prostřednictvím společnosti PONTIS 

Šumperk o. p. s. 

opatření 7.7 Zachování a rozvoj sociální služby denní stacionář prostřednictvím společnosti PONTIS 

Šumperk o. p. s. 

opatření 7.8 Zachování sociální služby domov pro seniory organizace Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně 

opatření 7.9 Zachování sociální služby domov pro seniory a aktualizace kapacity služby prostřednictvím 

organizace Sociální služby Libina, p. o.  

opatření 7.10 Zachování sociální služby domov pro seniory, Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. 

opatření 7.11 Zachování a rozvoj sociální služby domov se zvláštním režimem organizace Diakonie ČCE – 

středisko v Sobotíně 

opatření 7.12 Zachování a rozvoj sociální služby domov se zvláštním režimem prostřednictvím organizace 

Sociální služby Libina, p. o. 

opatření 7.13 Zachování a rozvoj sociální služby domova se zvláštním režimem organizace Sociální služby 

pro seniory Šumperk, p. o. 

opatření 7.14 Zachování sociální služby chráněné bydlení organizace Sociální služby pro seniory 

Šumperk, p. o. 

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

Šumperk, a.s. 

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. 

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 
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Přehled opatření ostatních cílových skupin, které mají přesah do cílové skupiny senioři   

zařazení číslo  a název opatření 

PS II 3.1 Zachování a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství pro zrakově postižené 

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

PS II 3.4 Zachování a rozvoj sociální služby osobní asistence Charity Šumperk  

PS II  3.12 Zachování sociální služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením prostřednictvím organizace SONS ČR, z. s., Oblastní odbočky Šumperk 

PS II 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  

PS III 5.3 Zachování a rozvoj sociální služby domov se zvláštním režimem, Domov Přístav, Armáda 

spásy v České republice, z. s. 

PS III 5.4 Zachování a rozvoj sociální služby azylové domy, Armáda spásy v České republice, z. s. 

PS III 5.9 Zachování a rozvoj sociální služby nízkoprahová denní centra, Armáda spásy  

v České republice, z. s. 

PS III 5.10 Zachování a rozvoj sociální služby noclehárny, Armáda spásy v České republice, z. s. 

PS III 5.11 Zachování a rozvoj sociální služby terénní programy organizace Společně-Jekhetane, o. p. s. 

PS III 6.1 Zřízení sociální služby odborné sociální poradenství – Centrum komplexní péče  

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

 

CÍLE A  OPATŘENÍ PRO CÍLOVOU SKUPINU 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. 

 Přesah do cílové skupiny osoby se zdravotním postižením. 

popis opatření Cílová skupina: dospělé osoby s tělesným a kombinovaným postižením, osoby 

v krizi a senioři. 

Forma poskytování služby: ambulantní. 

Posláním služby je nabídnout seniorům, dospělým osobám s tělesným 

a kombinovaným postižením a osobám v krizi bezplatné, nestranné a diskrétní 

rady či informace, které by vedly k předcházení, zlepšení či vyřešení jejich 

současné nepříznivé životní situace. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Orientace klientů v sociálním systému a zvýšení kompetencí cílové skupiny  

pro vyřešení své obtížné životní situace. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

2019–2022  

Poskytování poradenství ve dvou Centrech v Šumperku a na Třemešku. 

 Poskytovat základní úkony dle zákona o sociálních službách.  

 Zvýšit orientaci klientů ve vlastních právech a povinnostech. 

 Podpořit a motivovat osoby při řešení nepříznivé životní situace a zkvalitnění 

jejich života. 

 Fakultativně využít půjčovny kompenzačních pomůcek. 

2020 

 

Vzhledem ke zvyšujícím se projektům obcí v rámci vzniku komunitních 

center, ve kterých by tato služba působila, je předpoklad navýšení 

úvazku na pozici sociálního pracovníka z úvazku 1,1 na 1,5 úvazek. 

2022 

 

Zahrnutí do poradenství podporu pečujících osob, která je nyní 

realizována v rámci samostatného projektu „Centra pro podporu 

pečujících Zábřeh a Šumperk“ a to sociálním pracovníkem při úvazku 1 

a terénní práce v obcích, která je realizována v rámci projektu 

„Dostupné sociální poradenství“ při úvazku 1 sociálního pracovníka. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

PONTIS Šumperk o. p. s. 

časový harmonogram 2019–2019/2022 
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předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

1.074.453 Kč 1.309.000 Kč 1.359.000 Kč 2.500.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Olomoucký kraj, Podprogram 1. a 2., samosprávné celky, příjmy od uživatelů 

služby, příjmy z hospodářské činnosti společnosti, soukromý sektor, projekt MAS 

Šumperský venkov. 

předpokládané výstupy 2019–2022 bude poskytnuto cca 400 poradenství ročně. 

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

služba, organizace Charita Šumperk 

 Přesah do cílové skupiny osoby se zdravotním postižením.  

popis opatření Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením. 

Forma poskytování služby: terénní. 

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. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Zajištění pečovatelské služby v dostatečné kapacitě pro SO ORP Šumperk. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz, které umožní 

zachování a rozvoj služby. 

 Zajištění kvalifikovaného personálu. 

 Zachování provozní doby. 

 Zachování dosavadního spektra a rozsahu poskytovaných činností v přirozeném 

prostředí uživatele – pomoc s péčí o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně,  

při zajištění chodu domácnosti, pomoc při zajištění stravy, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím. 

 Zajištění návaznosti na další služby, což umožní rychle reagovat na změněné 

potřeby uživatele i v případě náhlého zhoršení stavu, návaznost na domácí 

zdravotní péči, poskytování sociálního poradenství, poradenství a možnost 

zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. 

2022 

 Komunikace s ostatními sociálními službami Šumperska s obdobnou 

působností pečovatelské služby a příprava rozdělení působnosti v jednotlivých 

obcích mezi soc. služby. Příprava rozšíření doby poskytování služby 

o víkendech a svátcích.  

 Úprava pravidel Charitní pečovatelské služby, zpřísňování posuzování sociální 

potřebnosti uživatelů s ohledem na připravované změny zákona o sociálních 

službách.  

 Omezování úkonu dovoz oběda především v Šumperku, kde je více možností, 

uvolnění kapacity pro potřebnější úkony (osobní hygiena, podání jídla a pití apod.) 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Charita Šumperk (ředitel organizace, vedoucí sociálních služeb). 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

5.600.000 Kč 5.800.000 Kč 6.000.000 Kč 6.900.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Olomoucký kraj, obce SO ORP Šumperk, dárci. 

předpokládané výstupy 90 uživatelů denní kapacita, 150 uživatelů obědy. 

Při navýšení o 1,0 úvazku denní kapacita 95 uživatelů, 160 uživatelů obědy. 

2022 

 101 uživatelů denní kapacita, 217 uživatelů obědy – kapacita na obědy bude 

postupně snižována, aby se mohla navýšit kapacita pro potřebné úkony 

pečovatelské služby (např. osobní hygiena, podání jídla a pití, …). 
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opatření 7.3 Zachování a rozvoj sociální služby pečovatelská služba prostřednictvím 

organizace PONTIS Šumperk o. p. s. 

 Přesah do cílové skupiny osoby se zdravotním postižením. 

popis opatření Cílová skupina: osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 

chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje 

pomoc jiné osoby. Senioři a osoby starší 18 let, které trpí chronickým duševním 

onemocněním (různé typy demence včetně Alzheimerovy choroby), chronickým 

onemocněním (roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc), kombinovaným 

postižením (osoby s tělesným postižením s přidruženým postižením sluchu, zraku 

nebo lehkým mentálním postižením), osoby s tělesným postižením (poúrazové 

stavy, stavy po cévních mozkových příhodách), které si nejsou schopny vlastními 

silami zajistit naplnění základních životních potřeb a jejichž podmínky 

v domácnosti neumožňují dodržování hygienických potřeb.  

Forma poskytování služby: terénní.  

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. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Umožnit uživatelům služby setrvat co nejdéle zůstat v domácím prostředí. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

2019 

 V roce 2019 dojde k přestěhování pečovatelské služby na jiné působiště. 

2020–2021/2022 

 Vzhledem k dlouhodobému sledování zvyšujícího se počtu klientů (navýšení 

je sledováno a vyhodnocováno od roku 2014), pokud by tento trend 

pokračoval, je předpoklad navýšení úvazku na pozici pracovníků v sociálních 

službách, a to v letech 2020 o 1 úvazek a 2021 také o 1 úvazek. 

 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. 

 Poskytování pečovatelské služby v okolních obcích. 

 Práce a podpora pečující rodiny. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

PONTIS Šumperk o. p. s. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

6.881.928 Kč 7.282.000 Kč 7.982.000 Kč 9.300.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Podprogram 1. a 2., příjmy od uživatelů služby, příjmy z hospodářské činnosti 

společnosti, příspěvky z ÚP, soukromý sektor, samosprávní celky. 

předpokládané výstupy Maximální kapacita přímé práce s uživateli služby je:  

 v pracovní dny 28 hodin/den, o víkendech a svátcích 7 hodin/den (součet 

hodin přímé péče přepočítaný na úvazky, které jsou v daný den a hodiny 

přítomny na pracovišti). Max. okamžitá kapacita pracovníků v sociálních 

službách pro terénní formu:  

po–pá 7:00–13:00, 5 uživatelů; 13:00 –15:00, 3 uživatelé; 15:00–16:00, 

1 uživatel; 16:00–20:00, 2 uživatelé. 

so–ne 7:00–12:00, 3 uživatelé; 12:00–14:00, 2 uživatelé; 16:00–20:00, 

2 uživatelé. 

Max. okamžitá kapacita sociálních pracovníků pro ambulantní i terénní formu 

dohromady: po–pá: 2 uživatelé. 

V letech 2020–2021 dojde ke zvýšení přímé sociální práce s uživateli z důvodu 

navýšení pracovních úvazků a to o 2 plné pracovní úvazky. 

V roce 2020 doje ke zvýšení přímé sociální práce z 28 hodin/den na 32 hodin/den 

v pracovní dny (součet hodin přímé péče přepočítaný na úvazky, které jsou v daný 

den a hodiny přítomny na pracovišti). Jedná se o přímou práci jak pracovníků 

v sociálních službách, tak i sociálních pracovníků. 
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 V roce 2021 dojde ke zvýšení sociální práce na 34,5 hodin/den v pracovní dny. 

Jedná se o přímou práci jak pracovníků v sociálních službách, tak i sociálních 

pracovníků. 

2022 – poskytování služby cca 100 uživatelům/rok. 

opatření 7.4  Zachování a rozvoj sociální služby pečovatelská služba organizace  

Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. 

popis opatření Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením nebo chronickým 

onemocněním a rodiny s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 

osoby. 

Forma poskytování služby: terénní. 

Organizace aktivně nabízí službu nejen ve městě Šumperk, ale v okruhu 30 km, 

na území ORP Šumperk. Cílem organizace je rozšíření pečovatelské služby 

do dalších obcí tak, aby senioři mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Umožnění seniorům žít co nejdéle v přirozeném prostředí, pokrytí nejen měst,  

ale také malých vesnic SO ORP Šumperk a podpora rodinných pečujících. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem  

o sociálních službách.  

 Nákup automobilů pro zajištění pomoci v odlehlejších místech regionu 

a možnost rozšíření služeb.  

 Zvyšování kvalifikace pracovníků pro práci s cílovou skupinou. Aktivní nabídka 

pečovatelské služby. 

 Rozšíření doby poskytování sociální služby s ohledem na potřeby uživatelů. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o., Olomoucký kraj. 

časový harmonogram 2019–2022: zajištění poskytování základních činností služby v souladu  

se zákonem o sociálních službách. 

2019 

 

2020 

2021 

 

2022 

Pořízení automobilu pro rozvoz stravy pečovatelské služby, rozšíření 

doby poskytování sociální služby.  

Pořízení automobilu pro zajištění pečovatelské služby. 

Pořízení automobilu pro rozvoz stravy pečovatelské služby, rozšíření 

doby poskytování sociální služby, optimalizace poskytované služby. 

Pořízení automobilu pro zajištění pečovatelské služby. 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

10.275.000 Kč 9.480.500 Kč 11.726.700 Kč 12.207.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Olomoucký kraj. 

Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. 

předpokládané výstupy Zhodnocení naplnění opatření. 

opatření 7.5 Zachování sociální služby odlehčovací služba organizace Diakonie ČCE – 

středisko v Sobotíně. 

popis opatření Cílová skupina: lidé s projevy demence, o které běžně pečuje jejich blízká osoba 

v domácím prostředí a: 

 jsou starší 50 let, 

 mají potíže v některé z následujících oblastí (jedné nebo více): orientace 

v místě, orientace v čase, orientace ve své situaci, orientace v osobách. 

Forma poskytování služby: pobytová, ambulantní. 

Stále více osob potřebuje podporu druhého člověka. Jedinečným řešením je, 

pokud tuto podporu může dostat od svých blízkých. Pro samotné pečující to však 

často znamená velikou zátěž jak fyzickou, tak psychickou. Zvláště péče 

o člověka s projevy demence v domácím prostředí je velmi vyčerpávající. 

Z tohoto důvodu je nezbytné, aby pečující osoby měly možnost si odpočinout, 

řešit své vlastní potřeby a věnovat se svým zájmům. Existence odlehčovací 

služby jim v tom může být zásadním způsobem nápomocná. Specifikem služby je 

cílené zaměření na seniory s projevy demence. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Prostřednictvím odlehčovací služby mají pečující osoby příležitost si odpočinout 

pro další pečování. 
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aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

Služba bude poskytována seniorům s projevy demence, poskytovány budou 

úkony v celém spektru základních činností. Zaměstnanci budou vzděláváni jak  

v rámci povinného legislativního rozsahu, tak v některých případech i nad jeho 

rámec.  

Organizace bude přizpůsobovat jak strukturu, tak způsob poskytovaných činností 

klientele se zvyšujícími se nároky jak na sociální, tak ošetřovatelskou péči. 

Financování služby bude zajištěno tradičními zdroji, organizace pro svou 

dlouhodobou udržitelnost akcentuje snahu rozvinout oblast PR a FR.  

2021 – k 31. 1. 2021 byla ukončena registrace a poskytování služby. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně. 

časový harmonogram 2019–2020: průběžně 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

5.100.000 Kč 6.100.000 Kč – – 

předpokládané finanční 

zdroje 

Příjemci služeb, MPSV, KÚOK, obce, zdravotní pojišťovny, dárci, projekty. 

předpokládané výstupy 20 osob/rok. 

1.1.2021 – UKONČENA REGISTRACE A POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY. 

opatření 7.6 Zachování a rozvoj sociální služby odlehčovací služba prostřednictvím 

společnosti PONTIS Šumperk o. p. s. 

 Přesah do cílové skupiny osoby se zdravotním postižením.  

popis opatření Cílová skupina: osoby od 50 let věku, které žijí ve své vlastní domácnosti nebo 

ve společné domácnosti se svými rodinami, které o ně celodenně pečují 

a potřebují nezbytný odpočinek. Jedná se o osoby, které mají sníženou 

soběstačnost, např. v oblasti péče o svoji osobu, při hygieně nebo při přípravě 

a zajištění stravy, a to z důvodu věku, chronického onemocnění nebo 

zdravotního postižení. 

Forma poskytování služby: pobytová. 

Cílem služby je poskytnout osobám se sníženou soběstačností potřebnou pomoc 

a podporu včetně ubytovaní, a to po dobu, kdy o ně není možné pečovat 

v domácím prostředí nebo když si pečující osoba potřebuje na přechodnou dobu 

zajistit nezbytný odpočinek. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Senioři zůstávají v domácnosti delší dobu, úleva pečující rodině od náročné 

péče. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

Rok 2019 – navýšení kapacity počtu lůžek z 10 na 12 lůžek. 

 Navýšení úvazku 1 na pozici pracovníka v sociálních službách (ze stávajících 

7 úvazků na 8) v souvislosti se zajištěním kvality služby a navýšením kapacity 

lůžek. 

 Žádost o zařazení dvou nepodpořených úvazků do sítě služeb Olomouckého 

kraje pro rok 2020. Jedná se o navýšení ze stávajících 6 podpořených úvazků 

na 8. Z důvodu náročnosti poskytované péče a proměně klientely (navýšení 

počtu osob s některou z forem demence a zvýšení potřeby individuálního 

přístupu k jednotlivým klientům) bylo přistoupenou k navýšení úvazku v roce 

2018 a následně 2019, úvazky byly financovány z vlastních zdrojů. 

2019–2022 poskytování služby se základními činnosti v souladu se zákonem 

o sociálních službách:   

 pomoci rodinám s péčí o jejího člena,  

 umožnit uživateli setrvání ve svém přirozeném prostředí a oddálit tak nutnost 

pobytové péče,  

 podpořit vztahy v přirozeném sociálním prostředí (např. rodina, vrstevníci, 

obec apod.),  

 poskytovat uživatelům podporu jen v těch oblastech, které nejsou schopni 

zvládnout sami, v případě potřeby zajistit podporu tak, aby uživatelé pociťovali 

jistou míru soběstačnosti a bylo zamezeno vzniku závislosti na sociální službě, 
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  nabízet uživatelům aktivity, které podpoří rozvoj a udržení jejich psychických 

a tělesných schopností (pracovní terapie, trénování paměti, cvičení, zpěv, 

jemná motorika, nácvik běžných domácích činností, pečení moučníků, loupání 

a krájení ovoce, drobný úklid, prostírání k jídlu, stříhání, šití apod.),  

 podpora uživatele ve vlastním rozhodování. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

PONTIS Šumperk o. p. s. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

5.919.776 Kč 6.020.000 Kč 6.120.000 Kč 8.000.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Olomoucký kraj podprogram 1., podprogram 2., město Šumperk, příjmy od 

uživatelů služby, příjmy z hospodářské činnosti organizace, soukromý sektor, 

dotační tituly, samosprávný sektor. 

předpokládané výstupy Maximální denní kapacita do doby navýšení je 10 lůžek, pro roky 2019–2022  

12 lůžek, ročně službu využije cca 80 osob. 

opatření 7.7 Zachování a rozvoj sociální služby denní stacionář prostřednictvím společnosti 

PONTIS Šumperk o. p. s. 

popis opatření Cílová skupina: osoby od 50 let výše, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

věku nebo zdravotního stavu, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném 

sociálním prostředí. Osoby žijící ve své domácnosti nebo ve společné domácnosti 

se svými rodinami, které o ně nemohou celodenně pečovat. 

Forma poskytování služby: ambulantní.  

Cílem Denního stacionáře je prodloužit setrvání uživatelů v jejich domácím 

prostředí. Pro dosažení tohoto cíle se zaměřujeme na udržení schopností 

a dovedností, které vedou k prodloužení aktivního života seniorů. 

předpokládaný dopad 

opatření 

 

Prostřednictvím služby podporujeme uživatele v setrvání v přirozeném, domácím 

prostředí, podporujeme pečující osoby v možnosti si od náročné péče odpočinout 

nebo si zajistit své osobní záležitosti. Umožňujeme společenský kontakt mezi 

vrstevníky, pomáháme od samoty a společenské izolace. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

2019: transformace denního stacionáře – sloučení stacionáře VOLBA a Matýsek 

při zachování stávající kapacity 22 osob. 

2019–2022 poskytování základních úkonů dle zákona o sociálních službách:  

 podpora kognitivních funkcí,  

 podpora fyzické a psychické soběstačnosti, s důrazem na individuální potřeby 

(trénink paměti, posilování jemné i hrubé motoriky v rámci vaření, pečení, 

servírování, následného úklidu, stolování, běžné denní činnosti jako je žehlení  

a skládání prádla, kondiční cvičení, výtvarné aktivity, péče o květinové, 

bylinkové truhlíky a záhony, výlety), 

 podpora pečujících osob, 

 fakultativní využití dopravy. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

PONTIS Šumperk o. p. s. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

4.560.000 Kč 4.660.000 Kč 4.760.000 Kč 5.200.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Olomoucký kraj podprogram 1. a podprogram 2., samosprávné celky, příjmy  

od uživatelů služby, příjmy z hospodářské činnosti společnosti, příspěvek z úřadu 

práce, granty, dotační tituly, soukromý sektor. 

předpokládané výstupy Max. okamžitá kapacita – 22 osob, službu využije cca 30 osob ročně. 

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

středisko v Sobotíně. 

popis opatření Cílová skupina: lidé, kteří dovršili 60 let, obtížně zvládají péči o svoji osobu 

a potřebují pravidelnou pomoc druhého člověka, nemohou dál žít ve svém 

původním prostředí, mají takový zdravotní stav, který umožňuje žít v podmínkách 

podobným domácímu prostředí, dokáží se orientovat ve svém známém prostředí. 
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 Služba není určena lidem v akutním stádiu závislosti na návykových látkách 

a lidem se smyslovým postižením, které vyžaduje speciální pomůcky, 

komunikační techniku, speciální péči a úpravu prostředí. 

Forma poskytování služby: pobytová. 

Dlouhodobý trend ve zvyšujícím se počtu seniorů a seniorů s projevy demence 

potvrzuje nezbytnost pobytových služeb pro seniory. i s podporou a rozvojem 

terénních služeb bude vždy skupina seniorů, kteří nebudou moci dál zůstat ve 

svém domácím prostředí. Organizace má stabilní poptávku po těchto službách 

a současně záměr tyto služby dlouhodobě zachovat. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Senioři, kteří potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby a nemohou dále být ve 

svém domácím prostředí, mají prostřednictvím pobytové služby zajištěnou 

podporu a péči. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Služba bude poskytována seniorům, poskytovány budou úkony v celém 

spektru základních činností.  

 Zaměstnanci budou procházet vzděláváním jak v rámci povinného 

legislativního rozsahu, tak v některých případech i nad jeho rámec.  

 Organizace přizpůsobuje jak strukturu, tak způsob poskytovaných činností 

klientele se zvyšujícími se nároky jak na sociální, tak ošetřovatelskou péči.  

 Financování služby bude zajištěno tradičními zdroji, organizace pro svou 

dlouhodobou udržitelnost akcentuje snahu rozvinout oblast PR a FR.  

 Služba bude dále těžit ze zvýšené kvality bydlení díky rekonstruovaným 

prostorám. Probíhat dále budou postupné změny způsobu poskytování služby 

v souladu s využíváním prvků biografie.  

 Organizace se bude věnovat prezentaci nových trendů v práci o seniory laické 

i odborné veřejnosti. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

20.000.000 Kč. 22.000.000 Kč 24.000.000 Kč 31.195.934 Kč 

při zachování stávající kapacity 

předpokládané finanční 

zdroje 

ESF, MPSV, ČR, Olomoucký kraj, platby od klientů, sponzorské dary, nadace 

a nadační fondy 

předpokládané výstupy 70 osob/rok. 

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

prostřednictvím organizace Sociální služby Libina, p. o. 

 Přesah do cílové skupiny osoby se zdravotním postižením.  

popis opatření Cílová skupina: osoby se sníženou soběstačností vyžadující pomoc jiné fyzické 

osoby – senioři, osoby s chronickým onemocněním. 

Forma poskytování služby: pobytová. 

Snížení kapacity domova pro seniory na ošetřovatelském oddělení, aby mohlo 

dojít k navýšení kapacity na ošetřovatelském oddělení pro uživatele domova  

se zvláštním režimem. 

předpokládaný dopad 

opatření 

V roce 2019 bude snížena kapacita služby domova pro seniory na 

ošetřovatelském oddělení, a to i z důvodu, že v současné době je zaznamenávaná 

vyšší poptávka po umístění žadatelů o službu domov se zvláštním režimem, 

na ošetřovatelské oddělení.   

V roce 2022 bude zachována kapacita 23 míst u pobytové sociální služby 

domova pro seniory.   

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem  

o sociálních službách.  

 Snížení kapacity domova pro seniory. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Sociální služby Libina, p. o. 
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časový harmonogram 2019–2021/2022 

2019 – snížení kapacity služby domov pro seniory na ošetřovatelském oddělení. 

2022 – zachování kapacity 23 míst.  

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

12.440.960 Kč 12.568.000 Kč 12.626.000 Kč 11.893.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Olomoucký kraj (příspěvek zřizovatele), Olomoucký kraj (účelová dotace 

na zajištění sociální služby), úhrady od uživatelů, příjmy od zdravotních 

pojišťoven, obec Libina. 

předpokládané výstupy 2019–2021: snížení kapacity na 29/23 osob. 

2022: zachování kapacity 23 míst. 

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

Šumperk, p. o. 

popis opatření Cílová skupina: osoby starší 60 let, které mají sníženou soběstačnost 

v základních životních dovednostech a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby. 

Forma poskytování služby: pobytová. 

Vzhledem k rozsáhlosti areálu a jeho míry opotřebení usiluje organizace  

o postupnou renovaci vnitřního i vnějšího vybavení areálu pro zvýšení atraktivity 

a kvality nabízených služeb. Snížením kapacity ze 176 na 172 vytvoří organizace 

o 4 žádané jednolůžkové pokoje víc. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Zkvalitnění života seniorů v pobytovém zařízení, umožnění trávit volný čas 

s využitím vnitřních i venkovních prostor tak, aby byl co nejblíže životu 

připomínajícímu přirozené prostředí. 

Zvýšením počtu jednolůžkových pokojů nabídne organizace uživatelům služby 

více soukromí. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

2019–2022 

 Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem  

o sociálních službách. 

 Výměna nábytku v pokojích uživatelů, výměna podlahových krytin na pokojích, 

renovace předsíní pokojů uživatelů. 

 Vybudování venkovní kryté pergoly, úprava terénu přilehlé zahrady. 

 Zvyšování kvalifikace pracovníků prostřednictvím kurzů a seminářů 

zaměřených na cílovou skupinu. 

 Nabídka nových aktivit pro seniory, např. zahradní terapie. 

 Snížení kapacity zařízení. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o., Olomoucký kraj. 

časový harmonogram 2019 snížení kapacity, pořízení hydraulických zvedáků, výměna podlahové 

krytiny, vybudování venkovní pergoly, výměna nábytku. 

2020 vybudování stropního zvedacího systému, výměna nábytku. 

2021  pořízení nových elektricky ovládaných postelí, obměna mobilních van 

a dalších pomůcek pro manipulaci s uživatelem v prostoru, výměna 

části podlahové krytiny, další etapa výměny nábytku, optimalizace 

zázemí pro zaměstnance. 

2022 vybudování stropního zvedacího systému, další etapa výměny nábytku 

a podlahových krytin, výměna zásobníku teplé vody, rekonstrukce 

nevyhovujícího prádelenského provozu. 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

68.001.000 Kč 69.370.000 Kč 73.251.100 Kč 76.309.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o., Olomoucký kraj. 

 

předpokládané výstupy Zhodnocení naplnění opatření, snížení kapacity osob na 172. 
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Opatření 7.11 Zachování a rozvoj sociální služby domov se zvláštním režimem organizace 

Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně. 

popis opatření Cílová skupina: osobám starším 60 let, u nichž se projevují následující důsledky 

projevů demence, neorientuje se v jim známém prostředí, nedokáží přiměřeně 

vyhodnotit rizikové situace, kdy by mohli sami sebe vážně ohrozit na zdraví nebo 

životě, obtížně zvládají péči o svoji osobu a potřebují pravidelnou pomoc druhého 

člověka, mají sníženou schopnost komunikace a dorozumění se s okolím. 

Služba není určena lidem v akutním stádiu závislosti na návykových látkách, 

lidem se smyslovým postižením, které vyžaduje speciální pomůcky, komunikační 

techniku, speciální péči a úpravu prostředí a lidem se závažnými psychotickými 

poruchami. 

Forma poskytování služby: pobytová.  

Dlouhodobý trend ve zvyšujícím se počtu seniorů a seniorů s projevy demence 

potvrzuje nezbytnost pobytových služeb pro seniory. i s podporou a rozvojem 

terénních služeb bude vždy skupina seniorů, kteří nebudou moci dál zůstat  

ve svém domácím prostředí. Organizace má stabilní poptávku po těchto službách 

a zájem pobytové služby dlouhodobě a udržitelně poskytovat. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Senioři s projevy demence, kteří potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby  

a nemohou dále být ve svém domácím prostředí, mají prostřednictvím pobytové 

služby, zajištěnou podporu a péči. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Služba je poskytována seniorům s projevy demence, poskytovány budou 

úkony v celém spektru základních činností.  

 Zaměstnanci budou vzdělávání jak v rámci povinného legislativního rozsahu, 

tak v některých případech i nad jeho rámec.  

 Organizace bude přizpůsobovat jak strukturu, tak způsob poskytovaných 

činností klientele se zvyšujícími se nároky jak na sociální, tak ošetřovatelskou 

péči. 

 Financování služby bude zajištěno tradičními zdroji, organizace pro svou 

dlouhodobou udržitelnost akcentuje snahu rozvinout oblast PR a FR.  

 Služba bude nadále těžit ze zvýšené kvality bydlení díky rekonstruovaným 

prostorám v jednom ze dvou objektů.  

 Organizace se bude věnovat prezentaci nových trendů v práci o seniory laické 

i odborné veřejnosti.  

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

35.100.000 Kč 39.100.000 Kč 43.100.000 Kč 51.243.251 Kč 

při zachování stávající kapacity 

předpokládané finanční 

zdroje 

ESF, MPSV, ČR, Olomoucký kraj, platby od klientů, sponzorské dary, nadace 

a nadační fondy 

předpokládané výstupy 100 osob/rok. 

opatření 7.12 Zachování a rozvoj sociální služby domov se zvláštním režimem prostřednictvím 

organizace Sociální služby Libina, p. o. 

 Přesah do cílové skupiny osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi  

a sociálně vyloučení. 

popis opatření Cílová skupina: osoby s chronickým duševním onemocněním se sníženou 

soběstačností a závislostí na pomoci jiné osoby. Osoby se stařeckou, 

Alzheimerovou a jinými typy demence, které mají sníženou soběstačnost 

a vyžadují pomoc jiné fyzické osoby (37 lůžek). Osoby s demencí, která vznikla 

v důsledku nadužívání návykových látek, a které mají sníženou soběstačnost 

a vyžadují pomoc jiné fyzické osoby (12 lůžek).  

Forma poskytování služby: pobytová. 

Zajištění poskytování služby a navýšení kapacity domova se zvláštním režimem, 

pro uživatele vyžadující komplexní ošetřovatelskou péči, rozšíření cílové skupiny 

domova se zvláštním režimem o osoby závislé na návykových látkách.  
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předpokládaný dopad 

opatření 

Navýšení kapacity a rozšíření cílové skupiny lépe reaguje na současné  

i očekávané potřeby zájemců o sociální službu. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Zajištění poskytování základních činností služby domova se zvláštním 

režimem v souladu se zákonem o sociálních službách. 

 Navýšení kapacity o lůžka určená uživatelům vyžadující komplexní 

ošetřovatelskou péči. 

 Rozšíření cílové skupiny o osoby závislé na návykových látkách. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Sociální služby Libina, p. o. 

časový harmonogram 2019 navýšení kapacity DZR na ošetřovatelském oddělení. 

2020 rozšíření cílové skupiny DZR. 

2022 navýšení kapacity (49 míst). 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

15.839.040 Kč 18.852.000 Kč 18.939.000 Kč 25.272.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Olomoucký kraj (příspěvek zřizovatele), Olomoucký kraj (účelová dotace 

na zajištění sociální služby), úhrady od uživatelů, příjmy od zdravotních 

pojišťoven, obec Libina, donátoři aj. 

předpokládané výstupy 2019: kapacita 37 osob.  

2020: kapacita 43 osob.  

2021: kapacita 43 osob.  

2022: kapacita 49 osob. 

opatření 7.13 Zachování a rozvoj sociální služby domova se zvláštním režimem organizace 

Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. 

popis opatření Cílová skupina: osoby nad 50 let s chronickým duševním onemocněním: 

stařeckou demencí a ostatními typy demence, jejich nepříznivou sociální situaci 

nelze řešit za pomoci jiných sociálních služeb; osoby, které jsou schopny 

samostatného pohybu nebo se pohybují s dopomocí. 

Forma poskytování služby: pobytová. 

Vzhledem k rozsáhlosti areálu a jeho míry opotřebení usiluje organizace  

o postupnou renovaci vnitřního i vnějšího vybavení areálu pro zvýšení atraktivity 

a kvality nabízených služeb, zároveň o nejvyšší možnou míru bezpečí  

pro uživatele s poruchami kognitivních funkcí. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Zkvalitnění života seniorů v pobytovém zařízení, umožnění trávit volný čas 

s využitím venkovních prostor tak, aby byl co nejblíže životu připomínajícímu 

přirozené prostředí a zároveň poskytovat bezpečnou sociální službu pro osoby 

s poruchami kognitivních funkcí. 

Navýšením kapacity dojde k vyšší míře uspokojení žadatelů o poskytování 

sociální služby. Tím dojde také ke snížení počtu jednolůžkových pokojům,  

které nejsou tolik žádané cílovou skupinou. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem  

o sociálních službách. 

 Vybudování venkovní kryté pergoly, úprava terénu přilehlé zahrady. 

 Nabídka nových aktivit pro seniory, např. zahradní terapie. 

 Navýšení kapacity služby o 4 místa, z 54 na 58 (2019).  

 Zvyšování kvalifikace pracovníků prostřednictvím kurzů a seminářů zaměřených 

na cílovou skupinu. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o., Olomoucký kraj. 

časový harmonogram 2019 pořízení hydraulických zvedacích systémů, vybudování venkovní kryté 

pergoly. 

2021 optimalizace zázemí pro zaměstnance 

2022 rekonstrukce nevyhovujícího prádelenského provozu. 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

23.787.000 Kč 23.333.500 Kč 27.969.500 Kč 29.773.000 Kč 
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předpokládané finanční 

zdroje 

Olomoucký kraj, Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. 

předpokládané výstupy Zhodnocení naplnění opatření, zvýšení kapacity na 58. 

opatření 7.14 Zachování sociální služby chráněné bydlení organizace Sociální služby  

pro seniory Šumperk, p. o. 

popis opatření Cílová skupina: osoby nad 50 let s tělesným postižením nebo chronickým 

onemocněním. 

Forma poskytování služby: pobytová. 

Organizace usiluje o postupnou renovaci vnitřního i vnějšího vybavení areálu  

pro zvýšení atraktivity a kvality nabízených služeb, o zvýšení soukromí 

jednotlivých uživatelů služeb. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Zkvalitnění života seniorů v pobytovém zařízení, umožnění trávit volný čas 

s využitím venkovních prostor tak, aby byl co nejblíže životu připomínajícímu 

přirozené prostředí. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem  

o sociálních službách. 

 Vybudování sociálních zařízení u části pokojů uživatelů. 

 Úprava vnějšího pláště budov, vybudování bezbariérových vstupů. 

 Zvyšování kvalifikace pracovníků vhodným vzděláváním s oblasti poskytování 

pomoci a podpory cílové skupiny. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o., Olomoucký kraj. 

časový harmonogram 2019  

 

Vybudování sociálních zařízení v pokojích uživatelů, nátěr fasády budovy 

v Nových Losinách, vybudování bezbariérového vstupu. 

2020  Nátěr fasády budovy v Šumperku. 

2021 Vybudování bezbariérového vstupu v budově CHB Nové Losiny. 

2022 Nátěr fasády budovy v Šumperku, částečná výměna vybavení pokojů 

a společných prostor. 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

8.082.000 Kč 7.721.000 Kč 9.658.100 Kč 10.008.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Olomoucký kraj, Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. 

předpokládané výstupy Zhodnocení naplnění opatření, snížení kapacity na 46 lůžek. 

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

Nemocnice Šumperk, a.s. 

 Přesah do cílové skupiny osoby se zdravotním postižením. 

popis opatření Cílová skupina: osoby, u kterých pominuly důvody zdravotní hospitalizace,  

ale ještě nejsou vytvořeny podmínky pro jejich propuštění do domácí péče – 

senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením. 

Forma poskytování služby: pobytová. 

Zachování a rozvoj sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Zajištění sociální služby pro uživatele do doby, než budou vytvořeny podmínky 

pro propuštění do domácí péče, nebo než bude další péče zajištěna jiným 

způsobem (přijetím do domova pro seniory apod.). 

2022 – poskytování sociální služby záleží na vývoji epidemiologické situace. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

2019–10/2020 

 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. 

2022 Obnovení poskytovaní sociální služby za předpokladu zlepšení 

epidemiologické situace. 
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předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Poskytovatel sociální služby Nemocnice Šumperk a.s. 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

3.772.000 Kč 3.866.000 Kč 3.962.000 Kč – 
2022 – nelze odhadnout (nevíme, zda, kdy a v jakém rozsahu 

bude sociální služba obnovena) 

předpokládané finanční 

zdroje 

Přímé platby od klientů, ÚP – příspěvek na péči. 

předpokládané výstupy Kapacita oddělení 15 míst, průměrně 25–30 uživatelů/rok (změnu kapacity 

zatím nelze odhadnout). 

2022 – obnovení poskytovaní sociální služby za předpokladu zlepšení 

epidemiologické situace. 

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. 

 Přesah do cílové skupiny osoby se zdravotním postižením. 

popis opatření Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením od 50 let věku a senioři (osoby 

po cévní mozkové příhodě). 

Forma poskytování služby: ambulantní, terénní. 

Posláním služby je nabídnout pomoc a podporu osobám po cévní mozkové 

příhodě při obnovení komunikačních a pohybových schopností, tak aby se mohly 

plnohodnotně zapojit do společenského života. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Obnovení nebo udržení komunikačních a pohybových schopností uživatelů 

služby, tak aby se zvýšila jejich soběstačnost při sebeobslužných činnostech  

a mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném domácím prostředí. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

2019–2020: poskytovat základní úkony dle zákona o sociálních službách.  

 Předcházet sociálnímu vyloučení či znovu zapojení do života společnosti. 

 Prodloužit aktivní a nezávislý život. 

 Vytvářet nabídku nácvikových programů tak, aby přispěla k rozvoji fyzických  

a psychických schopností. 

2020 

 Činnost služby byla k 6.1.2020 ukončena. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

PONTIS Šumperk o. p. s. 

časový harmonogram 2019–2021/2022.  

2020 – služba byla zrušena.  

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

256.373 Kč – – – 

předpokládané finanční 

zdroje 

Samosprávné celky, příjmy z hospodářské činnosti společnosti, soukromý sektor. 

předpokládané výstupy 2019 – využije službu ročně cca 60 klientů. 

2020 – ČINNOSTI SLUŽBY BYLA UKONČENA. 

 

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 

popis opatření Cílová skupina: lidé od 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost zejména  

z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení a jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiného člověka. 

Forma poskytování služby: terénní. 
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 Oblast Šumperska je velmi členitá, rozsáhlá, terénně náročná.  

O to důležitější je, aby lidé, kteří v ní žijí, měli zajištěnou pomoc v případě,  

že potřebuji podporu druhé osoby, aby služba byla schopna „dojít za nimi“. 

Terénní služby napomáhají tomu, že člověk může oddálit nezbytnost využití 

pobytové sociální služby, která znamená zásadní zásah do jeho života,  

příp. k jejímu využívání vůbec nemusí dojít. Diakonie zřízením služby osobní 

asistence reaguje na zjištěné potřeby dosavadních klientů pečovatelské služby. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Senioři v obcích Šumperk, Loučná nad Desnou, Petrov nad Desnou, Rapotín, 

Velké Losiny, Vernířovice, Vikýřovice, Nový Malín, Hraběšice, Rejchartice, 

Sobotín, mají nabídku terénní sociální služby, která může napomoci tomu,  

aby mohli žít ve svém domácím prostředí. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Zajištění poskytování služby v regionu Svazku obcí údolí Desné a na 

Šumpersku.   

 Služba bude poskytována dospělým lidem a seniorům, v celém spektru 

základních činností. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně 

časový harmonogram 2019–2021/2022 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 2022 

2.100.000 Kč 2.600.000 Kč 3.100.000 Kč 2.639.521 Kč 

při zachování stávajícího rozsahu poskytovaných služeb 

předpokládané finanční 

zdroje 

ESF, MPSV, ČR, Olomoucký kraj, platby od klientů, sponzorské dary, nadace 

a nadační fondy 

předpokládané výstupy 2019 – 25 osob/rok, 2022 – 60 osob/rok. 

 


