
 

 

 

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB  -  ŠUMPERSKO  
 

 

Monitorování procesu komunitního plánování sociál ních služeb na území 

ORP Šumperk, rok 2021  

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

obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk v roce 2021. 

1. Monitorování naplňování cílů a opatření Komunitního plánu. 

Příloha č. 1: Rok 2021 – naplňování cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb na území 

ORP Šumperk na období let 2019–2021. 

2. Monitorování procesů řízení komunitního plánování. 

3. Monitorování komunikačního plánu. 

 

1. Monitorování naplňování cílů a opatření Komunitního plánu 

Komunitní plán sociálních služeb na území ORP Šumperk na období let 2019–2021 (dále jen Komunitní 
plán)  byl schválen Zastupitelstva města Šumperka usnesením č. 84/18 ze dne 13.12.2018. 

11/2021 Dodatkem č. 1 bylo do Komunitního plánu do cíle 4 Podpora vzniku a rozvoje nových 

sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením na území SO ORP 

Šumperk přidáno opatření 4.3 Vznik pobytové sociální služby chráněné bydlení pro osoby 

s mentálním postižením prostřednictvím organizace Domov Paprsek Olšany, p.o. 

Rada města Šumperka dodatek č. 1 ke Komunitnímu plánu schválila dne 18.11.2021 

usnesením č. 3617/21. 

12/2021 V souladu s doporučením Krajského úřadu Olomouckého kraje na sjednocení časové 

účinnosti střednědobých plánů rozvoje sociálních služeb byla v průběhu platnosti stávajícího 

Komunitního plánu prodloužena jeho platnost o jeden rok (do roku 2022), a to aktualizací 

jednotlivých opatření pro rok 2022. 

Prodloužení časové účinnosti Komunitního plánu o jeden rok schválilo Zastupitelstva města 

Šumperka usnesením č. 860/21 ze dne 9.12.2021.  

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

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

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

• Priority v návaznosti na sociální služby 

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

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

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

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

na sociální oblast a poskytované sociální služby. 

• Cíle a opatření pro dané cílové skupiny uživatelů sociálních služeb 

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

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

jednotlivých cílových skupin uživatelů. 

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

k jejichž naplnění bylo zpracováno 56 opatření.  

• K 6.1.2020 byla ukončena registrace (poskytování) sociální služby – sociálně aktivizační služby pro 

seniory a osoby se zdravotním postižením společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s. (opatření 7.16). 

• K 31.1.2021 byla ukončena registrace a poskytování sociální služby odlehčovací služba organizace 

Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně (opatření 7.5). 

U každého opatření jeho zpracovatel uvedl stručný komentář popisující aktivity, které byly v roce 2021 

realizovány v rámci daného opatření, a zda je opatření: 
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naplněno: opatření, u kterých byly aktivity vedoucí k jejich naplnění zrealizovány, 

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

dokumentu, 

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

aby v budoucím období mohl být naplněn, 

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

dokumentu a každoročně jsou vyvíjeny činnosti vedoucí k jejich naplnění.  

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

působností Komunitního plánu, budou naplňována i po jeho ukončení, 

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

ukončeno poskytování sociální služby. 

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

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

2. Monitorování procesů řízení komunitního plánování 

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

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

SO ORP Šumperk. Při jednáních pracovních skupin a koordinační skupiny byly zachovány principy KPSS. 

3. Monitorování komunikačního plánu 

Komunikace s odbornou i laickou veřejností. 

• Dny otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb. 

• Webové stránky procesu KPSS – www.sumperk.cz > Potřebuji vyřídit > Sociální oblast > Komunitní 

plánování sociálních služeb. 

• Webové stránky poskytovatelů sociálních a návazných služeb. 

• Informace v tisku. 

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

Šumperka > Potřebuji vyřídit > Sociální oblast > Komunitní plánování sociálních služeb > Katalog 

sociálních a návazných služeb. 

Komunikace s politickou reprezentací města Šumperka. 

• Informativní zpráva o procesu komunitního plánování sociálních služeb. 

Komunikace s krajskou úrovní střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. 

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

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

jednání. 

• Prostřednictvím koordinátorky KPSS, která je členem krajské koordinační skupiny (KRKOS – 
koordinátoři procesu KPSS obcí, svazků obcí, mikroregionů apod.), kde jsou pravidelně předávány 

informace o stavu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb v Šumperku. 

• Prostřednictvím vybraných členů, zástupců poskytovatelů sociálních služeb působících na území SO 

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

krajské úrovni – vybraní členové se účastní jednání svých pracovních skupin na krajské úrovni. 
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Rok 2021 –  naplňování cílů a opatření Komunitního plánu sociálních 

služeb na území ORP Šumperk na období let 2019 –2021/2022 

Pracovní skupina č. 1: Děti, mládež a rodina 

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

na území SO ORP Šumperk  

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

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot organizace PONTIS 

Šumperk o.p.s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem 

o sociálních službách. Služba byla poskytována v souladu s aktivitami 

uvedenými v Komunitním plánu. 

Na docházení klientů do klubu měla zásadní vliv epidemiologická situace, 

stejně tak i na realizaci přednášek ve školách, kterých se uskutečnilo méně, 

než bylo plánováno. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

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

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

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Personální zajištění a vzdělávání pracovníků.  

− Sociální služba byla v roce 2021 zajištěna v rozsahu 3 celých pracovních 

úvazků. Pracovníci NZDM v Hanušovicích absolvovali v průběhu roku 

2021 akreditované vzdělávací kurzy na témata individuální plánování, 

motivační rozhovory, krizová intervence, emoční inteligence v sociální 

praxi, zvládání konfliktů v pracovním týmu a kurz první pomoci. 

V průběhu roku 2021 se pracovníci také účastnili týmových supervizí. 

− V roce 2021 byla podána žádosti o navýšení úvazků na 4 (od roku 2022) 
– tento dodatečný úvazek však bude obsazen pouze v případě, že budou 

včas vyhlášeny výzvy k předkládání projektů z evropských fondů 

a případná žádost NZDM uspěje. 

Zajištění provozní doby služby. Individuální konzultace probíhaly po 

předchozí domluvě s pracovníky NZDM (doučování, sociální poradenství, 
dobrovolná práce). 

Průběh a rozvoj služby. 

− Vzhledem k prodloužení rekonstrukce komunitního centra byla služba 

přestěhována do nových prostor až na začátku roku 2022 (nová kapacita 
NZDM – 25 klientů pro skupinovou práci a 3 klienti pro práci individuální 
tak bude zajištěna až v roce 2022).  

− Osloveno bylo 189 dětí a mladistvých, 128 z nich je klienty služby.  

− V rámci NZDM byly realizovány aktivizační činnosti, realizováno bylo 

mnoho tematických tréninkových volnočasových akcí, např. vyrábění 

létajících draků, velikonoční, halloweenské a vánoční tvoření, malování 

kamínků, … Ve spolupráci s jinými službami proběhly akce jako taneční 

workshop a beseda o drogách a závislostech. Dále byly realizovány 

preventivní programy na téma závislostí, sociálních sítí, gamblingu, 

šikany, sexu, duševní hygieny, sebepojetí/seberealizace apod., kterých 

se účastnilo 69 klientů.  

− Zvýšení počtu sociálních pracovníků umožnilo zvýšit dostupnost služby 

a rozšířit nabídky aktivit a podpor pro cílovou skupinu. Individuální 

konzultace, které obsahují především doučování, sociální poradenství 

a intervence, byly klienty hojně využívány. Během roku 2021 bylo 

poskytnuto 66 doučování z různých školních oblastí. Evidován je 

trojnásobný počet poskytnutých sociálních poradenství (109) a výrazně 

stouplo také množství situačních intervencí (684).  
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 − Součástí nabídky služeb NZDM je také poskytování pomoci v krizi – 

klienty byla využita ve 40 případech (dvojnásobný nárůst oproti roku 
2020).  

− Zkušenost s epidemií Covic-19 přispěla k rozvíjení terénní práce v on-line 

prostředí. Kyberprostor je „terénem“ svého druhu, kde tráví mladí lidé 

čím dál tím více času a hrozí jim zde nebezpečí v podobě predátorů 

i závislostí na sociálních sítích – proto má smysl, aby je sociální 

pracovníci doprovázeli i zde. Jedním z cílů služby pro rok 2021 tak bylo 

zvýšení účinnosti služby prostřednictvím větší aktivity na sociálních sítích 

a vytvořením nových platforem sociálních sítí pro komunikaci s klienty. 

NZDM v průběhu roku působilo celkem na třech sociálních sítích 

(Facebook, Instagram, TikTok) a počet kontaktů v online prostředí vzrostl 

v porovnání s předchozím rokem dvojnásobně.  

Koordinace poskytování služby s dalšími aktéry – v průběhu roku 2021 

proběhl kontakt a schůzky s více než 12 institucemi v systému péče 

a s veřejností. NZDM v Hanušovicích spolupracovalo se službami v rámci 

Společnosti Podané ruce o.p.s. Neméně důležité pro službu bylo vytváření 

podpůrných sítí společně se spolupracujícími institucemi a s veřejností ve 

městě Hanušovice a okolí (MÚ Hanušovice, ZŠ Hanušovice, Společnost 
Jekhetane o.p.s, MAS Horní Pomoraví o.p.s., MÚ Šumperk, PONTIS 
Šumperk, SOS Kompas Zábřeh atd.). 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

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

organizace SOS Kompas Zábřeh 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem 

o sociálních službách. 

− 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. 

− Podpora řešení sporných situací v rodinách prostřednictvím rodinné 

mediace (rozvod, péče o děti, mezigenerační spory). 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

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

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

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem 

o sociálních službách, plánované aktivity byly realizovány v souladu 

s Komunitním plánem. 
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 − Doplnění týmu pracovníků do plného počtu. 

− Přestěhování do nového Centra sociálních služeb.  

− Zapojení do projektu MAS Horní Pomoraví. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

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

mládež a rodina na území SO ORP Šumperk 

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

organizace PONTIS Šumperk o.p.s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Opatření nebude zatím realizováno. 

Situace bude konzultována s Olomouckým krajem z důvodu přijetí nové 

právní normy, která ruší pobytovou formu kojeneckých ústavů. Dá se 

předpokládat, že tato změna bude mít vliv i v oblasti terénních služeb – 

SASRD, kde jejich potřebnost musí být ještě řádně vyhodnocena. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

NENAPLNĚNO 

Pracovní skupina č. 2: Osoby se zdravotním postižením  

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

postižením na území SO ORP Šumperk 

Opatření 3.1 Zachování a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství pro 

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

odbočky Šumperk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Zajištění finančních prostředků na provoz služby – dotace z ministerstev 

vyřizuje ústředí.  

Poskytování služeb odborné sociální poradenství bylo i v r. 2021 ovlivněno 

opatřeními proti šíření Covid-19. V souvislosti s nařízeními vlády a 

dodržováním všech hygienických předpisů byla tato služba využívána po celý 

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

platných omezeních. Bylo více využíváno telefonických, e-mailových 

konzultací, požadavky se vyřizovaly elektronicky, což bylo více náročné na 

čas a také na prostředky, které měli uživatelé služeb k dispozici. Po celý rok 

však probíhali konzultace také na pracovišti, a to na základě objednání 

a dohodnuté schůzky a ve vybudované poradní místnosti umožňující 

zajištění vhodných podmínek. Přesto se podařilo v roce 2021 realizovat i 

aktivity pro veřejnost sloužící k prezentaci služby a předávání informací o 

službě a zvyšování dostupnosti novým uživatelům služeb. 

− Zprostředkování zapůjčování kompenzačních pomůcek. 

− Předávání aktuálních informací o možné pomoci ze strany obcí, 

dobrovolníků, podpůrných programů, Covid-programů. 

− Služba byla prezentována v médiích, byly realizovány prezentace pro 

veřejnost, zážitkové aktivity pro studenty, odbornou i laickou veřejnost, 

den otevřených dveří. 

Zlepšení dostupnosti služby v obcích – dojížděním a realizací poradního 

dne, informovanost vedení obcí a měst respektive soc. odborů o službě, 

pořádání prezentací v obcích a městech, seznamování s novými 

pomůckami, v době, kdy to situace umožňovala. Pro zlepšení dostupnosti 

bylo zahájeno jednání s MěÚ Hanušovice o získání prostor pro kancelář v 

„Multifunkčním domě pro sociální služby“.  

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 
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Opatření 3.2 Zachování sociální služby odborné sociální poradenství pro osoby 
se sluchovým postižením organizace Svaz neslyšících a nedoslýchavých 

v ČR, z.s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V roce 2021 nebyla služba kvůli Covidu-19 uzavřena ani hodinu. Byly 

zajištěny provozní podmínky, podnájem prostor pro poskytování odborného 

sociálního poradenství, Gen. Svobody. 

V roce 2021 byly nadále v rámci sociální služby realizovány tyto aktivity: 
pravidelná odborná poradenská činnost v pondělí a středu, 8:30–11:30, 

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

Poradenská činnost: bezplatná poradenská služba, sociálně právní 

informace, informace o nárocích pro osoby se sluchovým postižením, 
pomoc při obstarávání osobních záležitostí, sociální kontakt s osobami se 

sluchovým a kombinovaným handicapem, nabídka sociálních služeb dle 
nabídky v Šumperku, sociálně terapeutické činnosti na pracovišti KV SNN, 

výjezdní poradenská činnost v Mohelnici, Lošticích (pro imobilní 
handicapované, …), zprostředkování kontaktů na odbornou lékařskou 

pomoc – ORL, foniatrie, zprostředkování pomoci při obsluze kompenzačních 

pomůcek, drobná údržba, servis sluchadel, výměna a prodej baterií, … 

Celkem byly v rámci odborného poradenství v roce 2021 poskytnuty 

opakovaně služby 224 uživatelům, z toho 152 intervencí. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 
PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

Opatření 3.3 Zachování a rozvoj sociální služby osobní asistence Dětský klíč Šumperk, 

o.p.s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V roce 2021 byla poskytnuta služba osobní asistence celkem 

19 uživatelům. 

Nejčastěji byly služby využívány jako doprovod do volnočasových aktivit, na 

terapii, trénink a ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

Došlo k přijetí nových pracovníků v sociálních službách a zajištěno bylo další 
odborné vzdělávání pro tým sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních 

službách. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 
PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

Opatření 3.4 Zachování a rozvoj sociální služby osobní asistence Charity Šumperk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem 

o sociálních službách, plánované aktivity byly realizovány v souladu 
s Komunitním plánem – ztíženo mimořádnou situací (Covid-19), OČR, PN 

zaměstnanců a méně finančních prostředků, více nákladů na pořízení 

ochranných pomůcek. 

Navýšení počtu uživatelů z okolních obcí. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 
PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

Opatření 3.5 Zachování a rozvoj sociální služby podpora samostatného bydlení pro 
osoby s mentálním a kombinovaným postižením, Podporované bydlení 

Pomněnka, Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby, které 

umožní její zachování a rozvoj. 

Zachování provozní doby služby s ohledem na potřeby uživatelů. Kvalitní 

sociální poradenství. 

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. 
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 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. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

Opatření 3.6 Zachování a rozvoj sociální služby odlehčovací služba pro osoby 

s mentálním a kombinovaným postižením, Odlehčovací služba 

Pomněnka, Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby, které 

umožní její zachování a rozvoj. 

Zachování provozní doby služby s ohledem na individuální potřeby uživatelů. 

Kvalitní sociální poradenství. 

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 kombinovaným postižením. 

Stabilizace a odborný růst pracovního týmu – vzdělávání pracovníků. 

Spolupráce s místní samosprávou a okolními obcemi. Spolupráce 

s ostatními poskytovateli sociálních služeb v regionu a dalšími návaznými 

službami – síťování služeb. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

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

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

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V roce 2021 využilo odlehčovací služby 27 uživatelů. 

V rámci ambulantní, terénní i pobytové odlehčovací služby byly realizovány 

nácviky sebeobslužných, komunikačních a sociálních dovedností. 

Docházelo ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

a k podpoře uživatelů v aktivním trávení volného času. 

Otevřením nového Asistenčního domu pro osoby s PAS došlo k rozšíření 

kapacity odlehčovací služby pobytové. Díky tomu byli přijati noví uživatelé 

a někteří stávající začali službu využívat častěji. 

Byly realizovány 3 turnusy letního odlehčovacího pobytu. 

Došlo k přijetí nových pracovníků v sociálních službách a zajištěno bylo další 

odborné vzdělávání pro tým sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních 

službách. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

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

s mentálním a kombinovaným postižením, Centrum denních služeb 

Pomněnka, Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú.   

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby, které 

umožní její zachování a rozvoj. Zachování provozní doby služby, tj. 7:00–

16:00 hod. Kvalitní sociální poradenství. Stabilizace a odborný růst 

pracovního týmu – vzdělávání pracovníků. 

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. 

Rozvoj aktivit v oddělení pro autisty. 
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 Rozšíření sociální služby o nové místo poskytování – Zámek Třemešek, kde 

budou probíhat divadelní a jiné sociálně terapeutické aktivity. 

Spolupráce s místní samosprávou a okolními obcemi. Spolupráce 

s ostatními poskytovateli sociálních služeb v regionu a dalšími návaznými 

službami – síťování služeb. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

Opatření 3.9 Zachování sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením 

organizace Domov Paprsek Olšany, p.o. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V oblasti zkvalitňování poskytované služby byly prohlubovány odborné 

znalosti zaměstnanců prostřednictvím vzdělávacích aktivit v rámci 

projektu: „Příprava transformace a transformačního plánu Domova 

Paprsek Olšany, p. o. “, který byl ukončen v listopadu 2021. 

V rámci podpory samostatnosti klientů byly realizovány aktivity 

k prohlubování a udržování jejich sebeobslužných dovedností.  

Spolupráce s místní samosprávou probíhala především v oblasti 

opatrovnictví klientů služby. 

V roce 2021 v rámci podpory sociálního začleňování osob se zdravotním 

postižením do běžného prostředí se podařilo umístit další tři klienty se 

střední mírou podpory do chráněných bydlení v Olomouckém 

a Moravskoslezském kraji. 

Pokračování v poskytování služby – zajištění jejího financování v r. 2021 – 

dotace, platby od klientů, dary. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

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

postižením organizace Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb 

Šternberk, p.o. odloučené pracoviště Šumperk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Sociální služba Domov pro osoby se zdravotním postižením Vincentinum 

Šternberk p.o. je poskytována pobytovou formou, dle platné legislativy na 

odloučeném pracovišti v Šumperku, Masarykovo náměstí č. 10. Službu 

využívá celkem 14 klientů s mentálním a kombinovaným postižením a to ve 

dvou domácnostech dvoupodlažní budovy.  

Mimo základních úkonů, které vycházejí ze zákonných norem je podpora 

klientů zaměřena především na zvyšování jejich fyzických i psychických 

schopností. Aktivizační činnosti jsou směřovány převážně na činnosti 

spojené s běžným životem, zvyšování samostatnosti při sebeobslužných 

činnostech, podporu samostatného rozhodování s cílem minimalizovat 

závislost klientů na sociální službě a tím předcházet sociálnímu vyloučení.  

Rozvoj služby je zaměřen převážně na snahu o maximální respekt 

k individuálním potřebám každého klienta, podporu přirozených sociálních 

vazeb s blízkými osobami i okolním prostředím a dalším vyhledávání 

možných spolupracujících subjektů, s rozvojem služby souvisí také stálá 

snaha o zkvalitňování poskytované služby zvyšováním odborných znalostí 

zaměstnanců, dodržování Etických kodexů a Standardů kvality v sociálních 

službách.  

V roce 2021 celkem 8 klientů navštěvovalo střední praktickou školu, jeden 

klient byl zaměstnán u veřejného subjektu.  

Součástí rozvoje poskytování sociálních služeb je i navýšení kapacity 

zprovozněním služby Domov pro osoby se zdravotním postižením pro 

dalších 12 klientů v přilehlé obci Vikýřovice a to od 1.4.2022. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 
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Opatření 3.11 Zachování sociální služby chráněné bydlení pro osoby s mentálním 

a kombinovaným postižením, Chráněné bydlení Pomněnka, Centrum 

sociálních služeb Pomněnka, z.ú. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby, které 

umožní její zachování a rozvoj. 

Zachování provozní doby služby s ohledem na potřeby uživatelů. Kvalitní 

sociální poradenství. Rozšíření sociální služby o nové místo poskytování, 

Zámek Třemešek. Získání nových bytových prostor – navýšení kapacity 

služby o 4 místa (září 2021). 

Rozšíření pracovního týmu o nové pracovníky. Stabilizace a odborný růst 

pracovního týmu – vzdělávání pracovníků. 

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. 

Spolupráce s místní samosprávou a okolními obcemi. Spolupráce 

s ostatními poskytovateli sociálních služeb v regionu a dalšími návaznými 

službami – síťování služeb. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

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

potřebné podpory organizace Vincentinum – poskytovatel sociálních 

služeb Šternberk, p.o. odloučené pracoviště Šumperk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Sociální služba Chráněné bydlení Vincentinum je poskytována celkem 

6 klientům s nižší mírou podpory, dle současných legislativních norem.  

Veškerá podpora klientů je zaměřena na poskytování podpory při zajištění 

chodu domácnosti, rozvoj dovedností a schopností potřebných pro život 

s cílem minimalizovat závislost na sociální službě a snahou o maximální 

sociální začlenění klientů do komunity, podpora klientů při obstarávání 

osobních záležitostí, uplatňování práv a oprávněných zájmů, podpora 

samostatného rozhodování klientů a posilování sebedůvěry, vyhledávání 

spolupracujících subjektů v rámci volnočasových aktivit i zaměstnávání.  

V roce 2021 se dařilo udržet plnou zaměstnanost všech klientů ve službě, 

5 klientů je žáky střední školy praktického vzdělávání. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

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

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

Oblastní odbočky Šumperk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Zajištění finančních prostředků na provoz služby – dotace z ministerstev 

vyřizuje ústředí a pobočka získává prostředky z místních dotací a grantů, a 

zapojuje se do sbírky Bílá pastelka pro dofinancování činnosti a služeb. 

Poskytování služby bylo i v r. 2021 ovlivněno opatřeními proti šíření Covid-

19 (v závislosti na opatřeních se měnily formy a podmínky pro poskytování 
služby): omezení v počtech účastníků jednotlivých aktivit služby dle platných 

nařízení vlády proti šíření onemocnění Covid-19. Přesto se mnohé aktivity 

podařilo realizovat různými formami – telefonickými kontakty, osobní účastí, 

účast v on-line prostředí, aktivitami jeden na jednoho – individuální práce 

s uživateli služeb, aktivitami v omezeném počtu účastníků. 

V době omezeného pohybu se uživatelé služby nejvíce obraceli 

na pracovníky s žádostí o pomoc při získávání informací a aktuálním dění, a 

také o možnostech získání pomoci ze stran obcí, měst, poskytovatelů 

služeb, dobrovolníků, covid-programů. 
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 Cíle služby jsou naplňovány prostřednictvím klubů, kroužků a aktivit. 

− Výchovně vzdělávací aktivity a sociálně terapeutické programy zaměřené 

na rozvoj schopností a dovedností, které přispívají ke kompenzaci 

zrakové nedostatečnosti. 

− 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, přednášky, zážitkové akce, …). 

− Zpřístupňování informací. 

− Zprostředkování individuálních kurzů. 

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. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

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

se zdravotním postižením prostřednictvím organizace TyfloCentrum 

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

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

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 1 x v týdnu). 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

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

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

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V rámci sociální rehabilitace jsou poskytovány služby uživatelům starším 

15 let. V roce 2021 využilo sociální rehabilitaci 10 uživatelů. 

V průběhu roku 2021 byly realizovány nácviky sebeobslužných dovedností 

a docházelo ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

(výlety, bowling, návštěvy restaurací, kaváren). Probíhal také nácvik 

pracovních dovedností ve spolupráci s Městskou knihovnou T. G. M. 

Šumperk. 

Došlo k přijetí nových pracovníků v sociálních službách a zajištěno bylo další 

odborné vzdělávání pro tým sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních 

službách. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 
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Opatření 3.16 Zachování a rozvoj sociální služby sociální rehabilitace prostřednictvím 

společnosti PONTIS Šumperk o.p.s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem 

o sociálních službách. 

Plánované aktivity byly realizovány v souladu s Komunitním plánem, i přes 

velkou nemocnost klientů z důvodu epidemiologické situace. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

Opatření 3.17 Zachování služby sociální rehabilitace prostřednictvím organizace 

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

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

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. 

Zprostředkování návazných služeb.  

Osobní jednání s uživateli, řešení jejich nepříznivé sociální situace 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

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

osoby se zdravotním postižením na území SO ORP Šumperk 

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

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

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V průběhu roku 2021 byly v rámci služby odborného sociálního poradenství 

poskytovány informace, podpora a pomoc osobám s PAS a rodinám 

s dítětem s PAS. Jednalo se o souvislou práci s rodinou a řešení problémů 

s výchovou, komunikací v domácím i školním prostředí. 

Uživatelům byla poskytována orientace v problematice diagnostiky, pomoc 

s uvědoměním si a pojmenováním symptomů, které mohou souviset s dg. 

PAS, pomoc s výběrem diagnostického pracoviště.  

Uživatelé měli zájem také o právní pomoc v oblasti sociální, rodinné 

i finanční. 

Bylo možné využít individuální konzultace, a to jak formou PC-Skype, tak 

osobní, v závislosti na momentální epidemiologické situaci s onemocněním 

Covid-19. 

Službu využilo celkem 20 uživatelů. 
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Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

NAPLNĚNO 

Opatření 4.2 Vznik ambulantní sociální služby sociálně terapeutická dílna pro osoby 

s mentálním postižením prostřednictvím organizace Centrum sociálních 

služeb Pomněnka, z.ú. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Získání dostatečných finančních prostředků pro vznik a běžný provoz služby 

– zařazení služby do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje 

Registrace služby – možnost poskytování služby od 1.1.2022. 

Stanovení cílů, poslání a nabídky aktivit. 

Získání odborného pracovního týmu. 

Depistáž osob s mentálním postižením. 

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). 

Spolupráce s místní samosprávou a okolními obcemi. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

NAPLNĚNO 

Opatření 4.3 Vznik pobytové služby chráněné bydlení pro osoby s mentálním postižením 

prostřednictvím organizace Domov Paprsek Olšany, p.o. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Chráněné bydlení v obci Olšany vzniká z projektu obce Olšany „Sociální 

služby Olšany – Chráněné bydlení“.  

Návrh na poskytování pobytové služby chráněné bydlení pro osoby 

s mentálním postižením Domovem Paprsek Olšany byl zahrnut do 

„Transformačního plánu Domova Paprsek Olšany, p.o.“ 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

ROZPRACOVÁNO 

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

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

vyloučení na území SO ORP Šumperk 

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

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

Poradna pro rodinu Šumperk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Zajištění finančních prostředků na provoz služby, které umožní zachování 

a rozvoj dosavadního spektra poskytovaných služeb, zajištění místní 

a časové dostupnosti sociální služby – služba je poskytována 

v bezbariérových prostorách a zajištění provozní doby v daném rozsahu. 

Zachování úvazku 2 sociálních pracovnic (2 x 0,5 úvazek).  

Zachování úvazku 2 psychologů (2 x 0,7 úvazek). 

Zajištění odborných pracovníků, naplněno částečně, do října 2021 bylo 

neobsazené pracovní místo na pozici psycholog – úvazek 0,7 nenaplněn. 

Činnost v r. 2021 zajištěna psychologem na DPP (v rozsahu úvazku 0,3), 
a externí výpomocí psychologem z jiné poradny v 1 dni v týdnu. Od října 

přijat nový psycholog s úvazkem 0,7. Druhá pracovní pozice psychologa 

dosud není stabilně do výše 0,7 úvazku obsazena. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 
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Opatření 5.2 Zachování a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství, Občanská 

poradna Společně-Jekhetane o.p.s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem 
o sociálních službách, plánované aktivity byly realizovány v souladu 

s Komunitním plánem. 

Využití nového Centra sociálních služeb Hanušovice k otevření pobočky 

občanské poradny. 

Zajištění vzdělávání poradců v aktuálních tématech poradenství 

(energetická krize, náhradní výživné, …). 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 
PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

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

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

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

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

Podpora uživatelů Domova Přístav spočívá především v udržování 

a upevňování základních společenských, psychických a sociálních 
dovedností. Poskytování služby Domova Přístav je vysoce individualizováno 

tak, aby podporované osoby dokázaly navazovat na schopnosti 
a dovednosti dávno zapomenuté nebo ztracené. Individuální přístup 

a nepřetržitou péči dále doplňují aktivizační a terapeutické programy, 
umožňující rozvoj a udržení kognitivních a společenských funkcí. Uživatelé 

služby mají možnost dále využít nabídky společenských akcí, výletů, 

křesťanských aktivit, návštěv místních služeb. Na zdravotní stav uživatelů 
dohlíží tým zdravotních sester (mimo noční služby), pravidelně docházející 

praktický lékař a psychiatr. Podporu v sociálních oblastech zaštiťuje tým 
sociálních pracovníků – odborníků na uplatňování práv, komunikaci s úřady, 

krizovou intervenci a práci s lidmi se závislostmi. Veškerý personál služby je 
průběžně a kvalitně vzděláván v oblastech podporujících individuální 

a vysoce profesionální přístup zohledňující potřeby a nároky cílové skupiny.  

V roce 2021 byla služba, a stále je, součástí projektu, zaměřujícího se na 

zkvalitňování procesů v Přístavech. V rámci projektu jsou hledány nové 
cesty a přístupy k práci s cílovou skupinou a významně posilována 

vzdělanost zaměstnanců.   

Stravování je zajištěno 4 x denně dle týdenního menu a dle dietních potřeb 

uživatelů. Ubytování je zajištěno v 1–2lůžkových pokojích. Ve většině pokojů 
byla vyměněna mechanická polohovací lůžka za elektrická. Tato lůžka 

usnadňují práci personálu a zajišťují i větší samostatnost imobilních klientů. 

Pro zlepšení orientace uživatelů byly tyto sekce barevně odlišeny.  

V průběhu roku 2021 postupně docházelo ke změnám v určení některých 
místností Domova. Mimo jiné došlo k rozšíření prostor sesterny, kdy 

zdravotní personál dostal k dispozici lépe řešené prostory, umožňující další 
profesionalizaci úseku. Během roku docházelo a bude v následujících 

letech docházet k rozšiřování vnitřních i venkovních prostor Domova 
s ohledem na vytváření příznivého klimatu a domácí atmosféry. Postupně je 

také pracováno s využitím veškerých prostor a jsou chystány nové prostory 
pro umístění prádelny a nezbytných skladů různého určení odpovídajících 

platným hygienickým normám.  

Kapacita Domova je 34 lůžek. Za rok 2021 prošlo službou 40 osob.  

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 
PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

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

republice, z.s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

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

Kapacita azylového domu pro muže a ženy v Šumperku je 31 lůžek. Pokoje 

pro muže nebo ženy jsou využívány dle momentální potřebnosti zájemců 

o službu (pokoje jsou pouze „mužské“ nebo pouze „ženské“).  
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 V případě kapacitního prostoru je umožněno i ubytování manželského páru 

v jednom pokoji. Služeb AD v průběhu roku 2021 využilo 73 uživatelů – 57 
mužů a 16 žen, z toho 29 uživatelů tuto službu využilo poprvé, a 6 osob bylo 

starších 65 let.  

Uživatelé jsou ubytováni na dvou nebo třílůžkových pokojích, 

k dispozici je i jeden jednolůžkový pokoj. Uživatelé k trávení volného času 
využívají volnočasových aktivit s pracovníky AD, dále mají k dispozici 

společenské místnosti, které jsou vybaveny příruční knihovnou a TV. Uživatelé 
mají k dispozici PC k získání PC gramotnosti, psaní životopisů, komunikaci 

s úřady, kontaktu s rodinou aj. Součástí vybavení AD jsou 2 kuchyňky, které 
klienti využívají k možnosti samostatného vaření. V roce 2021 využili 3 klienti 

možnost stravování v rámci centrální kuchyně Armády spásy. 

V rámci sociálního poradenství se služba zaměřuj na řešení konkrétních 
problémů (zdravotní stav, ztráta dokladů, kontakty s úřady, pomoc při hledání 
návazného bydlení apod.). Pro kvalitní pomoc a podporu při uplatňování práv, 
vyřizování osobních záležitostí nebo kontaktu s rodinou jsou pracovníci AD 

pravidelně vzděláváni na odborných akreditovaných kurzech, stážích nebo 

interních vzdělávacích programech v rámci organizace.  

Uživatelé jsou podporováni z projektu Potravinové banky a to především 

potravinami a hygienou.  

Uživatelé byli v roce 2021 zapojování do veřejné služby, rovněž byl využit 

program aktivní politiky zaměstnanosti – veřejně prospěšné práce. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

Opatření 5.5 Zachování a rozvoj sociální služby azylové domy organizace PONTIS 

Šumperk o.p.s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem 

o sociálních službách. 

Plánované aktivity byly realizovány v souladu s Komunitním plánem. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

Opatření 5.6 Zachování a rozvoj sociální služby kontaktní centra, Kontaktní 

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

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem 

o sociálních službách. 

Plánované aktivity byly realizovány v souladu s Komunitním plánem. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 
PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

Opatření 5.7 Zachování a rozvoj sociální služby krizová pomoc organizace PONTIS 

Šumperk o.p.s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem 

o sociálních službách. 

Plánované aktivity byly realizovány v souladu s Komunitním plánem. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 
PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

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

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

rodinu Šumperk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Zajištění finančních prostředků na provoz služby, které umožní zachování 

a rozvoj dosavadního spektra poskytovaných služeb, odborných pracovníků, 
místní a časové dostupnosti sociální služby – služba je poskytována 

v bezbariérových prostorách a zajištění provozní doby. 

Zachování úvazku 1 sociální pracovnice (1 x 0,5 úvazek). 
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Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

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

spásy v České republice, z. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

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

Během roku 2021 byl rozšířen tým pracovníků dle plánu o 1 celý úvazek 

v přímé péči. 

Pro kvalitní pomoc a podporu při uplatňování práv, vyřizování osobních 

záležitostí jsou pracovníci nízkoprahového denního centra pravidelně 

vzděláváni na odborných akreditovaných kursech, stážích nebo interních 

vzdělávacích programech v rámci organizace. 

Vzhledem k možnosti ukončení nájmu nebyly řešeny další úpravy vztahující 

se ke zkvalitnění služby, pouze nutné opravy prostor. 

Ambulantní forma: služba je otevřena po–pá v čase 9:00–16:00. V období 

roku 2021 z důvodu zvýšených hygienických nároků byla v průběhu 

poskytování služby přestávka pro zvýšenou desinfekci – úklid 0,5 hodiny. 

− V průběhu roku 2021 využilo pobyt na NDC 124 mužů a 25 žen, z toho 

8 osob nad 65 let. 

− Počty využitých služeb/rok: příprava vlastní stravy – 460 x; humanitární 

šatník – 225 x; praní prádla – 222 x; sušení prádla – 212 x; vydání 

polévky – 2.500 x; hygiena (sprcha) – 796 x. 

− Klientům služby byla poskytnuta podpora v rámci projektu Potravinové 

banky s možností přípravy stravy v kuchyňském koutu z potravin 

potravinové pomoci. 

− NDC se zaměřuje na řešení konkrétních často opakovaných problémů 

(zdravotní stav, ztráta dokladů, strava, hygiena apod.), zároveň motivuje 

uživatele k využívání dalších sociálních služeb v regionu Šumperka. 

− V roce 2021 byl provoz NDC rozšířen o terénní formu. Sociální pracovníci 

v terénu vyhledávají osoby bez přístřeší, které nevyužívají žádných služeb 

nebo jen sporadicky. Je jim nabízena pomoc tak, aby nedocházelo 

k většímu propadu, a jsou motivování k návštěvám soc. služeb. 

Terénní forma: v roce 2021 bylo podpořeno 42 mužů a 9 žen, z toho 5 osob 

nad 65 let a 2 osoby v okolních obcích.  

− Provoz TF v Šumperku: každé pondělí, 2 x v měsíci, je terén navštěvován 

společně s pracovníky města Šumperka. Okolní obce jsou navštěvovány 

dle požadavků obcí nebo z informací, které vyplynou z práce v terénu 

nebo z podnětů jiných organizací.     

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

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

republice, z. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

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

Kapacita noclehárny je 26 lůžek, z toho je 20 lůžek vyhrazeno pro muže a 6 

pro ženy. Služeb noclehárny v průběhu roku 2021 využilo 139 uživatelů, 

z toho 111 mužů a 28 žen. Uživatelé jsou ubytováni na čtyřlůžkových nebo 

šestilůžkových pokojích. Uživatelé mají nad rámec soc. služby zajištěnou 

polévku s chlebem, pitný režim. V rámci ubytování mají možnost 

osprchovaní se, ošacení z humanitárního šatníku, praní a sušení prádla, 

výdej potravin z potravinové banky. V rámci vybavení mají uživatelé 

k dispozici kuchyňský kout s rychlovarnou konvicí.  

Počty využitých služeb za rok 2021: výdej polévky – 5.512 x, hygiena 

(sprcha) – 5.512 x, praní prádla – 257 x.  
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 V rámci sociálního poradenství se služba zaměřuje na řešení konkrétních 

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

služeb v regionu Šumperka např. Azylový dům, Nízkoprahové denní 

centrum, K-Centrum. Pro kvalitní pomoc a podporu při uplatňování práv, 

vyřizování osobních záležitostí jsou pracovníci vzděláváni na odborných 

akreditovaných kurzech, stážích nebo interních vzdělávacích programech 

v rámci organizace. 

Klienti noclehárny byli v roce 2021 zapojeni do výkonu veřejné služby. 

Především v zimních měsících je využíván projekt NOCLEŽENKA pro 

uživatele bez příjmů.  

Úvazek 0,3 prac. v soc službách na DPP z konce roku 2020 pro posílení 

služeb v epidemiologické situaci byl změněn na HPP k zajištění 

bezproblémového provozu služby vzhledem ke stále komplikované situaci 

v roce 2021. 

V roce 2021 bylo v rámci služby spolupracováno s městem Šumperk na 

zajištění chodu karanténní budovy pro osoby bez domova. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

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

Jekhetane, o.p.s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem 

o sociálních službách, plánované aktivity byly realizovány v souladu 

s Komunitním plánem. 

− Tým pracovníků naplněn do plného počtu úvazků. 

− Vybudování zázemí v Centru sociálních služeb Hanušovice. 

− Rozvoj spolupráce s Potravinovou bankou Olomouc. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

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

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

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Terénní programy na Šumpersku, díky získaným finančním prostředkům od 

státu a ze strany obcí a měst SO ORP Šumperk, poskytovali své služby ve 

stejném rozsahu i kvalitě po celý rok 2021.  

I přes omezení způsobné pandemií Covid-19, byla služba poskytována 

každou středu v Hanušovicích i Libině.  

Během roku byly provedeny monitoringy obcí Bludov, Ruda nad Moravou, 

Šumperk, Velké Losiny. Díky udržení úvazků v síti Olomouckého kraje, jsou 

v současné době Terénní programy na Šumpersku zabezpečeny 4 

pracovníky na 2,5 úvazku. rámci poskytování terénního programu jsou 

poskytovány tyto služby/aktivity: Informační servis, výměna a distribuce 

čistých injekčních setů, distribuce ostatního Harm reduction materiálu, 

základní zdravotní ošetření, testování na infekční nemoci HIV, hepatitida 

typu C, syfilis, oslovování potencionální cílové skupiny, šíření informací 

o rizikovém chování mezi mladé lidi experimentující s drogami, odkazovaní 

na jiné služby, a další. 

V roce 2021 navštěvovali všechny obce a města SO ORP Šumperk 

navštěvují dva terénní pracovníci, a to je výhoda jak z hlediska navýšení 

okamžité kapacity služby, tak i z hlediska bezpečnostního. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 
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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. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Poskytování sociální služby OSP zaměřené na patologické hráče, hráče 

a osoby s problematikou nelátkových (behaviorálních) závislostí a na jejich 

osoby blízké pro ORP Šumperk se zázemím v Hanušovicích a přednostním 

zaměřením na tuto lokalitu je vázáno na vznik zdejšího Komunitního centra. 

Komunitní centrum bylo zkolaudováno pro využívání až na konci roku 2021 

a naplnění tohoto opatření je tudíž posunuto na rok 2022. Podmínkou 

naplnění opatření je rovněž rozšíření regionální sítě sociálních služeb 

(odpovídající navýšení úvazků Centra komplexní péče pro detašované 
pracoviště v Hanušovicích a ORP Šumperk) a navýšení dotačních 

prostředků. 

Otevření detašovaného pracoviště v Hanušovicích od února 2022. 

V intervalu nejdříve 1x za 14 dní. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

ROZPRACOVÁNO 

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

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

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Opatření je realizováno pouze částečně.  

Terénní programy jsou poskytovány pouze formou předávání informací 

klientům v terénu, kdy případné konkrétní potřeby jsou řešeny následně 

s klientem na kontaktním centru.  

V roce 2022 bude služba opětovně vyhodnocena, a pokud bude poptávka, 

bude rozšířena její forma i působnost.   

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

NENAPLNĚNO 

Pracovní skupina č. 4: Senioři  

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

ORP Šumperk ORP Šumperk 

Opatření 7.1 Zachování sociální služby odborné sociální poradenství prostřednictvím 

organizace PONTIS Šumperk o.p.s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem 

o sociálních službách.  

Plánované aktivity byly realizovány v souladu s Komunitním plánem. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

Opatření 7.2 Zachování a rozvoj sociální služby pečovatelská služba, Charitní 

pečovatelská služba, organizace Charita Šumperk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem 

o sociálních službách, plánované aktivity byly realizovány v souladu 

s Komunitním plánem – ztíženo mimořádnou situací (Covid-19), OČR, PN 

zaměstnanců a méně finančních prostředků, více nákladů na pořízení 

ochranných pomůcek. 

Navýšení počtu uživatelů z okolních obcí, vytváření nových pravidel pro 

uživatele. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

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

organizace PONTIS Šumperk o.p.s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem 

o sociálních službách, plánované aktivity byly realizovány v souladu 

s Komunitním plánem. 

Pro rok 2022 bylo schváleno navýšení jednotek o 1,2 úvazku. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

Opatření 7.4 Zachování a rozvoj sociální služby pečovatelská služba organizace Sociální 

služby pro seniory Šumperk, p.o. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem 

o sociálních službách, plánované aktivity byly realizovány v souladu 

s Komunitním plánem. 

Přestěhování kontaktního místa do sídla organizace na přelomu roku 

2020/2021. V průběhu roku 2021 pak došlo k rozšíření časové 

dostupnosti sociální služby v době od 7:00–19:00. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

Opatření 7.5 Zachování sociální služby odlehčovací služba organizace Diakonie ČCE – 

středisko v Sobotíně 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

K 31.1.2021 ukončena registrace a poskytování služby. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

NENAPLNĚNO 

Opatření 7.6 Zachování a rozvoj sociální služby odlehčovací služba prostřednictvím 

společnosti PONTIS Šumperk o.p.s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem 

o sociálních službách.  

I přes složitou epidemiologickou situaci byla služba poskytována v souladu 

s Komunitním plánem. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

Opatření 7.7 Zachování a rozvoj sociální služby denní stacionář prostřednictvím 

společnosti PONTIS Šumperk o.p.s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem 

o sociálních službách.  

I přes složitou epidemiologickou situaci a velké obavy cílové skupiny 

z využívání služby, byla služba poskytována v souladu s Komunitním 

plánem. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

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

středisko v Sobotíně 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Služba byla poskytována seniorům v celém spektru základních činností.  

Zaměstnanci absolvovali vzdělávání jak v rámci povinného legislativního 

rozsahu, tak v některých případech i nad jeho rámec.  

Organizace přizpůsobila strukturu i způsob poskytování služby klientům se 

zvyšujícími se nároky jak na sociální, tak ošetřovatelskou péči.  

Financování služby bylo zajištěno tradičními zdroji, organizace pro svou 

dlouhodobou udržitelnost akcentuje snahu rozvinout oblast PR a FR.  
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 Služba i nadále těžila ze zvýšené kvality bydlení díky rekonstruovaným 

prostorám. Kvalita poskytovaných služeb se kontinuálně zvyšuje díky 

způsobu poskytování služby v souladu s využíváním prvků biografie.  

Kapacita služby zůstala v roce 2021 zachována. 

Poskytování služby bylo i v roce 2021 ovlivněno pandemií Covid-19. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

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

prostřednictvím organizace Sociální služby Libina, p. o. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem 

o sociálních službách, plánované aktivity byly realizovány v souladu 

s Komunitním plánem. 

Snížení kapacity služby na 23 lůžek v roce 2021. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

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

Šumperk, p. o. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem 

o sociálních službách, plánované aktivity byly realizovány v souladu 

s Komunitním plánem. 

V roce 2021 došlo k dokončení realizace zahradní pergoly,  

jako místo setkávání nejen uživatelů služby, ale také návštěv. Podařilo se 

vyměnit další část nábytku na pokojích, včetně elektricky ovládaných lůžek 

a nočních stolků s výklopnou deskou. Byla vydána brožura s představením 

všech nabízených volnočasových aktivit pro uživatele. Proběhlo další 

vzdělávání pracovníků v oblasti bazální stimulace a paliativní péče. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

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

Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Služba byla poskytována seniorům s projevy demence, úkony byly 

poskytovány v celém spektru základních činností v souladu s aktuálními 

trendy péče o osoby s projevy demence. 

Zaměstnanci byli vzdělávání jak v rámci povinného legislativního rozsahu, 

tak v některých případech i nad jeho rámec. 

Organizace přizpůsobila jak strukturu, tak způsob poskytovaných činností 

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

Financování služby bylo zajištěno tradičními zdroji, organizace pro svou 

dlouhodobou udržitelnost akcentuje snahu rozvinout oblast PR a FR. 

Služba těžila ze zvýšené kvality bydlení díky rekonstruovaným prostorám 

v jednom ze dvou objektů. Služba zaváděla postupné změny způsobu 

poskytování služby v souladu s prvky bazální stimulace. 

Kapacita služby zůstala v roce 2021 zachována. 

Poskytování služby bylo i v roce 2021 ovlivněno pandemií Covid-19. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

Opatření 7.12 Zachování a rozvoj sociální služby domov se zvláštním režimem 

prostřednictvím organizace Sociální služby Libina, p. o. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem 

o sociálních službách. 
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 Navýšení kapacity o lůžka určená uživatelům vyžadující komplexní 

ošetřovatelskou péči. 

Rozšíření cílové skupiny o osoby závislé na návykových látkách. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

Opatření 7.13 Zachování a rozvoj sociální služby domova se zvláštním režimem 

organizace Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem 

o sociálních službách, plánované aktivity byly realizovány v souladu 

s Komunitním plánem. 

V roce 2021 byla dokončena výstavba zahradní pergoly, která slouží jako 

místo setkávání uživatelů i jejich blízkých. Byla vyměněna část mechanicky 

ovládaných lůžek za elektrická, včetně nočních stolků s výklopnou deskou. 

Byla vydána brožura s představením všech nabízených volnočasových 

aktivit pro uživatele. Proběhlo další vzdělávání pracovníků v oblasti bazální 

stimulace a paliativní péče. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

Opatření 7.14 Zachování sociální služby chráněné bydlení organizace Sociální služby pro 

seniory Šumperk, p. o. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem 

o sociálních službách, plánované aktivity byly realizovány v souladu 

s Komunitním plánem. 

Byla vybudována zahradní pergola pro uživatele a jejich návštěvy 

a dokončena realizace bezbariérového přístupu k budově v Nových 

Losinách. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

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

Nemocnice Šumperk, a.s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

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 a pozastavení poskytování služby 

stále trvá. 

Za předpokladu zlepšení epidemiologické situace v roce 2022 dojde 

k obnovení poskytování sociální služby. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

NENAPLNĚNO 

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

a osoby se zdravotním postižením prostřednictvím společnosti PONTIS 

Šumperk o.p.s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

2020 – ukončeno poskytování služby. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

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

senioři na území SO ORP Šumperk 

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

v Sobotíně reprofilizací pečovatelské služby 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

Služba byla poskytována v regionu Svazku obcí údolí Desné  

a na Šumpersku. 

Služby v celém spektru základních činností mohli využít lidé od 18 let věku 

se sníženou soběstačností, ve svém přirozeném domácím prostředí. Služba 

reagovala na zvýšený zájem klientů rozšířením týmu a obnovou a rozšířením 

vozového parku. 

Zaměstnanci absolvovali vzdělávání jak v rámci povinného legislativního 

rozsahu, tak v některých případech i nad jeho rámec.  

Financování služby bylo zajištěno tradičními zdroji, organizace pro svou 

dlouhodobou udržitelnost akcentuje snahu rozvinout oblast PR a FR. 

Poskytování služby se nezastavilo ani v podmínkách pandemie Covid-19. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

NAPLNĚNO 

 

 

 

 

 

 

 


