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služeb, koordinátorům plánování na obecní úrovni 

a zástupcům obcí všech typů  

POSTUP Postup pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého 

kraje 
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1. Obecná část 

Obecná část Akčního plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji, ve svých 

kapitolách přímo navazuje na proces plánování sociálních služeb, jehož výstup – 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, prostřednictvím definovaných hlavních 

cílů, průřezových cílů,  specifických cílů a opatření stanovuje rámcovou střednědobou 

strategii kraje v oblasti sociálních služeb při současném zajištění udržitelnosti systému. 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je aktualizován a konkretizován v akčních 

plánech, které jsou jednoletými prováděcími dokumenty reagujícími na aktuální situaci 

v oblasti sociálních služeb.  

1.1. Plánování rozvoje sociálních služeb 

Sociální služby představují jeden z rozsáhlých sektorů tzv. veřejných služeb (služeb 

ve veřejném zájmu), které zajišťují potřebnou pomoc a podporu uživatelům těchto 

služeb.  

Prostřednictvím plánování sociálních služeb jsou zjišťovány potřeby osob na daném 

území a hledány možnosti jejich uspokojení s využitím dostupných zdrojů. Plánování 

slouží pro stanovení budoucích cílů a určení prostředků k jejich dosažení. 

Cíle plánování v sociálních službách: 

 zkvalitnění života uživatelů sociálních služeb, 

 zefektivnění práce poskytovatelů sociálních služeb, 

 účelné a efektivní  využití finančních prostředků vyčleněných na poskytování 

sociálních služeb. 

Výstupem z procesu plánování sociálních služeb je střednědobý plán rozvoje 

sociálních služeb, který na dané období stanovuje rámcovou strategii kraje v oblasti 

sociálních služeb, prostřednictvím definovaných priorit, rámcových a  specifických cílů 

a opatření. 

Při plánování sociálních služeb postupuje OK v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., 

o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních 

službách“), kterým je definována role obcí a krajů v plánovacím procesu, kdy 

výsledkem je dosažení přiměřené vybavenosti území systémem dostupných 

a kvalitních sociálních služeb. Zákon o sociálních službách mimo jiné ustanovením 

§ 95 ukládá kraji ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů 

sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou sociální služby poskytovány, 

povinnost zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, a informovat obce na 

území kraje o výsledcích zjištěných v procesu plánování a sledovat a vyhodnocovat 

jeho plnění. Dle uvedeného právního předpisu kraj určuje síť sociálních služeb na 

území kraje; při jejím sestavování přihlíží k informacím obcí v souladu s § 94 písm. f).    
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1.2. Akční plán rozvoje sociálních služeb  

Akční plán rozvoje sociálních služeb (dále jen „Akční plán“) je jednoletým prováděcím 

dokumentem ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v OK. Cílem Akčního 

plánu je nastavení sítě sociálních služeb v souladu s hlavními cíli Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb v OK, včetně jejich aktualizace s ohledem na reálné potřeby, 

kvalitu, efektivitu poskytované péče a finanční udržitelnost podporovaného systému. 

Akční plán uvádí do praxe rámcovou rozvojovou strategii stanovenou Střednědobým 

plánem rozvoje sociálních služeb v OK v souladu s aktuálními trendy v poskytování 

sociálních služeb.  

1.2.1. Postup zpracování Akčního plánu 

Při zpracování Akčního plánu postupuje OK v souladu s platnými právními předpisy 

a  schválenými postupy, mimo jiné s vyhláškou 387/2017 Sb., kterou se mění vyhláška 

č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, 

„Minimálními kritérii pro plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni“ 

a „Aktualizovanými metodickými doporučeními pro oblast plánování sociálních 

služeb“. Při tvorbě Akčního plánu jsou využita dostupná data z Registru poskytovatelů 

sociálních služeb, Krajského informačního systému sociálních služeb OK, data 

z interních zdrojů krajského úřadu, údaje od poskytovatelů sociálních služeb a další. 

Za jedny z klíčových informací s přímým dopadem na aktualizaci sítě sociálních služeb 

OK jsou považovány údaje vycházející z priorit obcí, komunitních plánů, ze 

zpracovaných analytických podkladů, znalosti místní situace a sociální práce na 

obcích. Uvedené skutečnosti vztahující se k potřebnosti sociálních služeb jsou 

promítnuty do specifických cílů a opatření jednotlivých PS Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb v OK. 

Tvorba Akčního plánu pro příslušný rok vychází z aktuálního střednědobého plánu, ve 

kterém je mj. obsaženo základní vymezení legislativního rámce a strategických 

dokumentů pro oblast sociálních služeb na mezinárodní, národní a krajské úrovni.   

Akční plán pro příslušný rok je zpracováván odborem sociálních věcí Krajského úřadu 

Olomouckého kraje. Na tvorbě Akčního plánu se v souladu s ustanovením § 95 zákona 

o sociálních službách podílí rovněž zástupci obcí a poskytovatelů sociálních služeb. 

Obce jsou zapojeny především prostřednictvím Skupiny ORP, jejímiž členy jsou 

zástupci obcí s rozšířenou působností (vedoucí odborů sociálních věcí). Poskytovatelé 

sociálních služeb jsou do procesu tvorby Akčního plánu zapojeni formou členství 

v jednotlivých pracovních skupinách organizační struktury pro plánování sociálních 

služeb na krajské úrovni. Zapojení uživatelů sociálních služeb, včetně veřejnosti, 

probíhá v rámci veřejného připomínkování plánu. 
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Zpracování Akčního plánu probíhá v následujících fázích:  

Tabulka č. 1: Přehled jednotlivých fází tvorby Akčního plánu  

Č. Fáze Popis aktivit 

1. Přípravná fáze 
 Tvorba časového harmonogramu;  

 aktualizace členů PS; 

 příprava materiálů pro jednání PS.  

2. 
Analyticko-
strategická fáze 

 Vyhodnocení naplňování opatření Střednědobého plánu rozvoje 
sociálních služeb v OK; 

 vyhodnocení naplňování cílů a opatření komunitních plánů v OK; 

 vyhodnocení dat z aplikace KISSoS informujících o územní 
působnosti sociálních služeb a místech zvýšené potřeby řešení 
konkrétních nepříznivých sociálních situací na území OK; 

 zpracování ekonomické analýzy celkových nákladů a výnosů na 
poskytování sociálních služeb v OK a výkonnostních ukazatelů 
sociálních služeb, jejich vývoj v čase. 

3. Návrhová fáze 

 Jednání s žadateli o zařazení nových sociálních služeb do sítě 
sociálních služeb; 

 hodnocení žádostí o zařazení nových sociálních služeb do sítě 
sociálních služeb OK; 

 tvorba sítě sociálních služeb OK; 

 stanovení požadované výše dotace na zajištění sítě na příslušný 
rok;  

 predikce předpokládané výše krajem požadované dotace na 
následující dva roky.  

4. 
Připomínkovací 
fáze 

 Zveřejnění návrhu Akčního plánu na webových stránkách OK 
k veřejnému připomínkování; 

 vypořádání připomínek.  

5. Schvalovací fáze 

 Projednání návrhu Akčního plánu v Komisi pro rodinu a sociální 
záležitosti; 

 předložení návrhu Akčního plánu k projednání v ROK; 

 předložení návrhu Akčního plánu ke schválení v ZOK. 

6. Informační fáze  Zveřejnění Akčního plánu na webových stránkách OK.  

1.2.2. Obsah Akčního plánu  

Akční plán v návaznosti na rozvojové aktivity střednědobého plánu definuje kapacitu 

sociálních služeb na základě zjištěné potřebnosti. Potřebnost kapacit sociálních služeb 

vychází z komunitního plánování na obcích, z podnětů, které kraj získal na základě 

jednání s poskytovateli a občany, popřípadě s dalšími subjekty. Při stanovování 

kapacit jsou východiskem strategické cíle určené střednědobým plánem. 

Obsahem Akčního plánu je: 

A. Aktualizovaná síť sociálních služeb OK na daný rok;  

B. celkové náklady na poskytování sociálních služeb v OK a vymezení 

předpokládané výše krajem požadované dotace na poskytování sociálních 
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služeb zařazených do sítě sociálních služeb na příslušný rozpočtový rok 

a předpokládaný požadavek na následující 2 rozpočtové roky; 

C. plnění opatření střednědobého plánu naplněných v daném roce včetně 

Evaluační zprávy o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

v OK. 

A. Síť sociálních služeb  

Síť sociálních služeb je souhrnem sociálních služeb, které napomáhají řešit 

nepříznivou sociální situaci osob na území kraje. Tvoří ji sociální služby zapsané 

v registru poskytovatelů sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, 

poskytované občanům na území OK. Služby zařazené v síti jsou v souladu se 

zjištěnými potřebami občanů OK a dostupnými finančními a jinými zdroji. 

Sítí sociálních služeb je definován potřebný rozsah jednotlivých sociálních služeb pro 

zajištění nezbytné pomoci a podpory při zjištěné nepříznivé situaci osob na území 

kraje. Zařazení sociální služby do sítě je podmínkou pro vydání pověření k výkonu 

služby obecného hospodářského zájmu. 

Síť sociálních služeb v podobě Přílohy č. 1 Akčního plánu na daný rok, bude 

aktualizována a schválena v části „nové služby“ vždy do konce června roku 

předcházejícího účinnosti Akčního plánu. Druhá část aktualizace, a to v části 

„jednotky“ bude aktualizována a schválena do konce roku předcházejícímu účinnosti 

Akčního plánu. Jednotky jsou rozhodné pro stanovení výše dotace dle kalkulace 

stanovené v Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém 

kraji u jednotlivých druhů sociálních služeb. 

Východiskem pro stanovení sítě sociálních služeb na daný rok je síť sociálních služeb 

stanovená v předcházejícím roce, která je modelována v souladu se stanovenými 

hlavními cíli pro daný rok, specifickými cíli a opatřeními Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb v OK. Neopomenutelným hlediskem pro modelaci sítě je její finanční 

udržitelnost v následujícím období. 

Pro stanovení a modelaci sítě na daný rok OK vychází mimo jiné z těchto zásad: 

 Samotné zařazení do sítě negarantuje poskytovateli sociální služby poskytnutí 

dotace ve výši jejich celkových nákladů. Konkrétní výše finanční podpory na daný 

rok pro jednotlivé sociální služby zařazené v síti je  stanovena na základě 

Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji na 

daný rok.  

 Nově registrované kapacity služeb sociální péče poskytované pobytovou formou 

jsou do sítě sociálních služeb OK zařazovány pouze tehdy, pokud je, mimo dalších 

podmínek, splněn standard ubytování v 1 a 2 lůžkových pokojích. 

 Zapojení poskytovatele sociální služby v procesu komunitního plánování sociálních 

služeb na místní úrovni a zahrnutí poskytované sociální služby do komunitního 

plánu, příp. katalogu poskytovatelů služeb, není automaticky důvodem pro 

zařazení do krajské sítě sociálních služeb. 
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 Navyšování kapacity sociální služby formou povinného hlášení změn registrujícímu 

orgánu nezakládá nárok na zohlednění této kapacity v krajské síti sociálních 

služeb. 

 Role poskytovatelů sociálních služeb v kontextu zajištění sítě sociálních služeb 

spočívá mj. v identifikaci potřeb v území a v následném vyjednávání se zadavateli 

v rámci procesu plánování a zajišťování sociálních služeb v podmínkách obcí 

a kraje. Tyto služby musí reagovat na skutečné potřeby identifikované v daném 

území. 

 Poskytovatelé sociálních služeb zařazení v síti sociálních služeb OK jsou povinni 

poskytovat součinnost OK. 

 

B. Celkové náklady sociálních služeb v OK a vymezení předpokládané výše 

krajem požadované dotace  

Požadavek na výši dotace na financování sociálních služeb zařazených do sítě  

 je stanoven na základě mechanismu1 pro výpočet výše dotace na poskytování 

sociálních služeb uvedeném pro jednotlivé druhy sociálních služeb v rámci 

Programu finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, 

Podprogramu č. 1 na daný rok a  

 zahrnuje výsledky analýzy finančních dopadů navržených cílů a opatření 

v daném roce. 

C. Seznam opatření střednědobého plánu naplněných v daném roce 

Uvádí seznam cílů a opatření (dle jednotlivých pracovních skupin), které byly 

realizovány prostřednictvím aktualizace jednotek u sociálních služeb v síti již 

zařazených a zařazením nových služeb do sítě sociálních služeb OK; zahrnuje rovněž 

Evaluační zprávu, která podává informaci o naplňování Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb v OK za ukončený kalendářní rok předcházející tvorbě Akčního 

plánu. 

 

  

 
1 Pro daný druh sociální služby je určen vzorec pro výpočet výše dotace, do kterého jsou dosazeny 
konstanty, které vychází z údajů (zpravidla mediánů) uvedených v benchmarkingu poskytovatelů 
sociálních služeb; vzorce rovněž obsahují koeficient spolufinancování z jiných zdrojů (zpravidla 
municipalit). 
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2. Specifická část  

Specifická část konkretizuje obsah akčního plánu uvedený v kapitole 1.2.2. Podrobněji 

specifikuje modelaci sítě sociálních služeb na daný rok v návaznosti na stanovené 

hlavní cíle, vymezuje požadovanou výši dotace na daný rozpočtový rok a následující 

dva rozpočtové roky a konkretizuje plnění opatření SPRSS.  

Strategický dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji 

pro roky 2021-2023 (dále jen “SPRSS 2021-2023“) schválilo Zastupitelstvo 

Olomouckého kraje usnesením č. UZ/18/70/2019 ze dne 16. 12. 2019. SPRSS 2021-

2023 je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na území kraje, určuje hlavní cíle 

rozvoje sociálních služeb pro dané období a reflektuje záměr zajistit sociální služby, 

které budou v dostatečné kapacitě, náležité kvalitě a s odpovídající místní dostupností, 

řešit nepříznivou sociální situací občanů na území OK.  

Přehled jednotlivých fází tvorby Akčního plánu pro rok 2023 včetně doby jejich 

realizace a popisu aktivit je uveden v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2: Přehled jednotlivých fází tvorby Akčního plánu pro rok 2023 

Č. Fáze Období Popis aktivit 

1. Přípravná fáze 

listopad 2021 Strategie tvorby dokumentu 

prosinec 2021 Tvorba časového harmonogramu 

leden 2022 Aktualizace členů PS 

2. 
Analyticko-
strategická 
fáze 

leden/únor 2022 
Vyhodnocení naplňování cílů a opatření komunitních 
plánů v OK za rok 2021 

leden/únor 2022 
Podávání žádostí o vstup nových služeb do sítě 
sociálních služeb OK 

únor 2022 
Vyhodnocení naplňování opatření Střednědobého plánu 
rozvoje sociálních služeb v OK za příslušný rok 

březen 2022 

Vyhodnocení dat z aplikace KISSoS informujících o 
územní působnosti sociálních služeb a místech zvýšené 
potřeby řešení konkrétních nepříznivých sociálních 
situací na území OK 

březen 2022 

Zpracování ekonomické analýzy celkových nákladů a 
výnosů na poskytování sociálních služeb v OK a 
výkonnostních ukazatelů sociálních služeb, jejich vývoj 
v čase 

3. Návrhová fáze 

březen 2022 

Jednání se žadateli o zařazení nových sociálních služeb 
do sítě sociálních služeb; 
Jednání PS – hodnocení přijatých žádostí, revize cílů a 
opatření SPRSS 2021-2023 

březen/duben 
2022  

Hodnocení žádostí o zařazení nových sociálních služeb 
do sítě sociálních služeb OK; 
Tvorba sítě sociálních služeb OK; 
Stanovení požadované výše dotace na zajištění sítě na 
příslušný rok; 
Predikce předpokládané výše krajem požadované dotace 
na následující dva roky 
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Č. Fáze Období Popis aktivit 

4. 
Připomínkovací 
fáze 

květen 2022 
Zveřejnění návrhu Akčního plánu na webových stránkách 
OK k veřejnému připomínkování; 
Vypořádání připomínek 

5. 
Schvalovací 
fáze 

květen/červen 
2022 

Setkání Komise pro rodinu a sociální záležitosti; 
schvalování dokumentu v orgánech kraje 

6. Informační fáze červenec 2022 Zveřejnění Akčního plánu na webových stránkách OK 

 

2.1. Síť sociálních služeb na rok 2023  

Východiskem pro stanovení sítě sociálních služeb na rok 2023 byla schválená síť 

sociálních služeb na rok 2022. 

Proces zařazení sociálních služeb do sítě probíhal v souladu s  Postupem pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje, schváleným Zastupitelstvem 

Olomouckého kraje usnesením č. UZ/2/64/2020 ze dne 21. 12. 2020. POSTUP 

stanovuje termíny pro podání žádosti o zařazení nové sociální služby do sítě a žádosti 

o aktualizaci změny v jednotkách u sociálních služeb, které již jsou do sítě zařazeny, 

a rovněž stanovuje způsob posouzení přijatých žádostí, včetně časového 

harmonogramu. Dokument je zveřejněn na webu OK, odkaz: 

https://www.olkraj.cz/aktualizace-site-socialnich-sluzeb-olomouckeho-kraje-cl-

2774.html. 

Síť sociálních služeb je uvedená v Příloze č. 1 Akčního plánu pro rok 2023. 

Síť sociálních služeb Olomouckého kraje je schválena v této struktuře  

 Název poskytovatele  

 IČ  

 Identifikátor služby 

 Druh služby 

 Rok zařazení do sítě 

 Druh jednotky (údaje o personálním zabezpečení - úvazky pracovníků 

v přímé péči nebo počet registrovaných lůžek) 

 Rozsah služby vyjádřený v počtu jednotek 

Hlavní cíle pro modelaci sítě sociálních služeb pro rok 2023 

Hlavní cíle a dále pak rámcové a dílčí cíle a opatření, které vycházejí ze zjištěných 

potřeb na území OK, byly formulovány ve SPRSS 2021-2023.  

Hlavní cíle SPRSS 2021-2023:  

1. Aktualizace sítě sociálních služeb v OK reflektující finanční možnosti dostupných 
zdrojů: 

https://www.olkraj.cz/aktualizace-site-socialnich-sluzeb-olomouckeho-kraje-cl-2774.html
https://www.olkraj.cz/aktualizace-site-socialnich-sluzeb-olomouckeho-kraje-cl-2774.html
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a) v souladu s cíli a opatřeními stanovenými ve SPRSS 2021-2023; 

b) v návaznosti na zjištěnou místní potřebnost vedoucí k posílení sociálních 
služeb podílejících se na řešení nepříznivých sociálních situací (podporujících 
setrvání osob v jejich přirozeném sociálním prostředí či podporujících 
vymanění či návrat osob z nežádoucího sociálního prostředí k běžnému 
a kvalitnímu způsobu života), vycházejících z úzké součinnosti a finanční 
participace obcí v OK, za podmínky jejich finanční udržitelnosti; 

c) na základě potřeby zajištění sociálních služeb, které jsou součástí 
systémových, celokrajských změn v procesu deinstitucionalizace, 
transformace a reformy psychiatrické péče, v souladu s legislativními 
změnami, za podmínky jejich finanční udržitelnosti. 

2. Úprava územní a časové dostupnosti terénních forem sociálních služeb 
(zařazených v síti sociálních služeb OK) vedoucí k předcházení negativních 
dopadů spojených s překrýváním územní působnosti nebo nedosažitelnosti služeb 
v některých územích OK. 

3. Připravenost sociálních služeb spolupodílet se na řešení požadavků ze strany 
specifických cílových skupin uživatelů. 

Modelace sítě sociálních služeb pro rok 2023 

Modelace sítě sociálních služeb pro rok 2023 je mj. zásadně ovlivněna výší přiznané 

dotace pro rok 2022, která je o 123 699 778 Kč nižší než výše dotace přiznaná 

Olomouckému kraji v roce 2021. Současně jsou rozpočty poskytovatelů sociálních 

služeb významně ovlivněny následujícími skutečnostmi (přičemž jejich výčet zahrnuje 

pouze některé podstatné vlivy): 

1. zvýšení platů sociálních pracovníkům a pracovníků v sociálních službách na 

základě nařízení vlády č. 531/2021, kterým se mění nařízení vlády 

č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 

a správě  

2. prudký nárůst cen energií (který má rovněž vliv na ceny dalších komodit) a ke 

značné míře inflace (meziroční inflace 9,9 %, zdroj: http://6b.cz/lqn0); 

3. opětovný vstup do systému financování sociálních služeb z rozpočtu 

Olomouckého kraje (Podprogram 1) sociálních služeb financovaných  

do 30. 6. 2022 z Individuálního projektu Olomouckého kraje „Azylové domy 

v Olomouckém kraji I.“   

4. aktuálně nelze predikovat, jak významně se do situace poskytování a 

financování sociálních služeb promítne ozbrojený konflikt na území Ukrajiny 

vyvolaný invazí vojsk Ruské federace. Lze však očekávat minimálně nepřímý 

vliv v podobě pokračujícího růstu cen energií či další problémy, které mohou 

vyvolat např. zastavení dodávek zemního plynu apod.  

 

 

https://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqge3v6mzuge
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Přehled výše požadavku na dotaci ze strany poskytovatelů sociálních služeb a celkové výše dotace pro 

Olomoucký kraj (srovnání roků 2021 a 2022) 

Rok 
Výše požadavku na dotaci 
poskytovatelů sociálních 

služeb 
Výše dotace Vyčíslení v % 

2021 2 022 898 396 1 631 633 762 80,7 % 

2022 2 203 495 964 1 507 933 983 68, 4 % 

Rozdíl + 180 597 568 - 123 699 778  

 

Z výše uvedeného souhrnu vyplývá, že Olomoucký kraj obdržel ze státního rozpočtu 

pouhých 68,4 % požadavku na dotaci poskytovatelů sociálních služeb, přičemž 

v roce 2021 obdržel 80,7 %. Celkově je tedy dotace ze státního rozpočtu vůči 

požadavkům poskytovatelů sociálních služeb o 12,2 % nižší, a při zohlednění 

navýšení požadavků na rok 2022 je fakticky o 304 297 346 Kč nižší, než v roce 

předchozím.  

 

Výše uvedené dopady stávající ekonomické situace, které významně ovlivňují 

výši nákladů na provoz sociálních služeb a současně nižší objem finančních 

prostředků alokovaných ve státním rozpočtu a poskytnutých kraji na zajištění 

poskytování sociálních služeb na rok 2022 významně ohrožují stabilitu sítě 

sociálních služeb v Olomouckém kraji, a to i přes navýšení finančních 

prostředků na poskytování sociálních služeb z rozpočtu Olomouckého kraje v 

letošním roce.  

 

Při sestavování sítě sociálních služeb pro rok 2023 bylo rovněž nezbytné 

zohlednit skutečnost, že není znám objem finančních prostředků určených na 

financování sociálních služeb pro rok 2023, a není tak zřejmé, zda bude 

snižování finančních prostředků pokračovat nebo zda dojde k jejich navýšení. 

 

V souvislosti se skutečností, že mezi nejvýznamnější zdroje financování 

sociálních služeb patří právě účelová dotace na zajištění sociálních služeb 

poskytnutá krajům a hlavnímu městu Praze ze státního rozpočtu na základě 

přílohy k zákonu sociálních službách, dále také příjmy od uživatelů sociálních 

služeb či evropské zdroje (jednotlivé poměry nejvýznamnějších finančních 

zdrojů se u konkrétních druhů služeb a poskytovatelů sociálních služeb mohou 

lišit), a v souvislosti s tím, že nelze přenášet další rizika a míru nejistoty spojenou 

s financováním sociálních služeb na již fungující poskytovatele zařazené v síti 

sociálních služeb Olomouckého kraje, kteří zajišťují dostupnost sociálních 

služeb v území a jejichž sociální služby byly a jsou postihnuty všemi dopady 

způsobenými zejm. dobíhající pandemií COVID-19, energetickou a migrační krizí 

či aktuální inflací, v podobě dalšího snížení objemu finančních prostředků 
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z  účelové dotace, bylo rozhodnuto nezařazovat pro rok 2023 do sítě sociálních 

služeb Olomouckého kraje nové sociální služby. 

 

Přehled sociálních služeb zařazených v síti sociálních služeb  

Tabulka č. 3: Přehled poskytovaných druhů služeb zařazených v síti sociálních služeb OK dle jejich 

četnosti v letech 2015 - 2023  

 

Počet 
v roce 
2015 

Počet 
v roce 
2016 

Počet 
v roce 
2017 

Počet 
v roce 
2018 

Počet 
v roce 
2019 

Počet 
v roce 
2020 

Počet 
v roce 
2021 

Počet 
v roce 
2022 

Počet 
v roce 
2023 

Sociální poradenství 

Odborné sociální 
poradenství 

25 23 24 23 24 25 25 25 25 

Služby sociální péče 

Osobní asistence 11 11 11 11 12 12 12 13 13 

Pečovatelská služba 35 35 35 36 35 36 36 36 36 

Tísňová péče 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Průvodcovské a 
předčitatelské služby 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Podpora 
samostatného 
bydlení 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Odlehčovací služby 7 8 8 10 10 10 13 13 13 

Centra denních 
služeb 

7 6 6 6 6 6 6 6 6 

Denní stacionáře 16 17 16 15 15 16 16 16 16 

Týdenní stacionáře 3 3 2 2 1 1 1 1 1 

Domovy pro osoby 
se zdravotním posti-
žením 

11 10 10 10 10 10 10 10 10 

Domovy pro seniory 33 34 33 33 33 33 33 33 33 

Domovy se zvláštním 
režimem 

13 15 16 16 16 17 19 19 19 

Chráněné bydlení 10 12 14 14 14 15 15 15 15 

Sociální služby 
poskytované ve 
zdravotnických 
zařízeních lůžkové 
péče 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Služby sociální prevence 

Raná péče 5 4 3 3 3 3 4 4 4 

Telefonická krizová 
pomoc 

2 2 2 2 2 1 1 1 1 

Tlumočnické služby 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Azylové domy 21 20 20 21 21 21 20 20 20 

Domy na půl cesty 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Kontaktní centra 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Krizová pomoc 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Intervenční centra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Nízkoprahová denní 
centra 

6 6 6 6 7 8 8 8 8 

Nízkoprahová 
zařízení pro děti a 
mládež 

12 12 13 14 14 13 13 13 13 
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Počet 
v roce 
2015 

Počet 
v roce 
2016 

Počet 
v roce 
2017 

Počet 
v roce 
2018 

Počet 
v roce 
2019 

Počet 
v roce 
2020 

Počet 
v roce 
2021 

Počet 
v roce 
2022 

Počet 
v roce 
2023 

Noclehárny 8 8 8 8 8 9 8 8 8 

Služby následné 
péče 

1 2 2 2 2 2 2 2 2 

Sociálně aktivizační 
služby pro rodiny s 
dětmi 

21 18 17 17 17 17 17 17 17 

Sociálně aktivizační 
služby pro seniory a 
osoby se zdravotním 
postižením 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Sociálně terapeutické 
dílny 

4 5 5 5 5 5 5 6 6 

Terapeutické 
komunity 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Terénní programy 15 14 14 14 14 14 14 13 13 

Sociální rehabilitace 14 13 16 18 18 19 19 18 18 

Celkem 304 302 304 309 310 316 320 321 321 

 

Tabulka č. 4: Přehled počtu jednotek zařazených v síti sociálních služeb OK dle druhů sociálních služeb 

v letech 2016 - 2022 

 
Počet 
v roce 
2016 

Počet 
v roce 
2017 

Počet 
v roce 
2018 

Počet 
v roce 
2019 

Počet 
v roce 
2020 

Počet 
v roce 
2021 

Počet 
v roce 
2022 

Sociální poradenství jednotky úvazky pracovníků v přímé péči 

Odborné sociální 
poradenství 

32,507 35,676 37,671 43,132 45,537 47,148 47,943 

Služby sociální péče pobytové (jednotky lůžka) 

Týdenní stacionáře 15 12 12 6 6 6 6 

Domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

1057 1041 998 993 977 985 954 

Domovy pro seniory 2642 2636 2661 2609 2565 2563 2551 

Domovy se zvláštním 
režimem 

731 767 765 793 795 819 849 

Chráněné bydlení 370 392 374 362 366 332 327 

Sociální služby 
poskytované ve 
zdravotnických zařízeních 
lůžkové péče 

91 95 95 95 95 95 95 

 terénní (jednotky úvazky pracovníků v přímé péči) 

Osobní asistence 67,395 68,096 69,049 72,925 83,263 83,708 93,127 

Pečovatelská služba 341,705 353,59 364,83 378,038 388,412 393,315 414,815 

Tísňová péče 0 0 0 0 0 0 0 

Průvodcovské a 
předčitatelské služby 

0 0 0 0 0 0 0 

Podpora samostatného 
bydlení 

8,178 8,178 8,178 8,678 8,678 9,618 9,618 

Centra denních služeb 35,533 34,843 34,668 36,668 36,668 38,512 39,563 

Denní stacionáře 95,646 93,463 91,621 92,871 96,371 96,331 96,331 

Odlehčovací služby 36,146 38,146 43,545 43,542 42,689 55,681 67,071 

Služby sociální prevence pobytové (jednotky lůžka) 

Azylové domy 476 476 506 506 495 501 559 

Domy na půl cesty 12 14 14 14 14 14 12 

Noclehárny 119 119 119 119 119 125 125 
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Počet 
v roce 
2016 

Počet 
v roce 
2017 

Počet 
v roce 
2018 

Počet 
v roce 
2019 

Počet 
v roce 
2020 

Počet 
v roce 
2021 

Počet 
v roce 
2022 

Terapeutické komunity 16 14 14 14 14 14 14 

Raná péče 11,4 14,5 18 20,7 21,7 23,7 25,70 

Telefonická krizová pomoc 3,04 3,04 2,948 2,948 2,837 2,837 2,837 

Tlumočnické služby 0,65 0,85 0,85 1,350 1,350 1,350 1,350 

Kontaktní centra 15,325 15,325 15,825 16,125 16,525 17,025 17,025 

Krizová pomoc 4,163 4,163 3,897 3,897 3,897 3,897 3,897 

Intervenční centra 2,9 2,9 2,9 4,9 4,9 4,9 4,9 

Nízkoprahová denní 
centra 

16,098 13,448 13,448 15,948 19,742 22,092 23,395 

Nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež 

33,228 40,481 45,266 45,266 42,665 43,152 45,353 

Služby následné péče 7,774 6 6 10,3 10,5 10,5 10,5 

Sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

74,931 73,931 75,681 78,762 78,399 78,930 77,309 

Sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

14,799 16,49 16,488 17,638 17,553 14,458 18,170 

Sociálně terapeutické dílny 8,850 8,850 8,850 8,850 8,850 8,850 12,650 

Terénní programy 49,015 49,015 49,815 54,515 56,15 54,715 57,715 

Sociální rehabilitace 29,031 39,401 43,354 47,963 57,759 61,256 60,306 

 

2.2. Požadovaná výše dotace na zajištění sítě 

2.2.1. Principy stanovení požadované výše dotace  

Na základě § 101a), odst. 3., písm. c) zákona o sociálních službách, kraj předkládá 

MPSV ČR žádost o poskytnutí dotace na příslušný rozpočtový rok; žádost obsahuje 

požadovanou výši dotace na příslušný rozpočtový rok a předpokládaný požadavek na 

výši dotace na následující 2 rozpočtové roky.    

V souladu s výše uvedeným ustanovením zákona o sociálních službách obsahuje 

Akční plán na rok 2023 v části Kalkulace požadované výše dotace na zajištění sítě  

 celkové náklady na poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji pro rok 2022 

a výši požadavku na dotaci ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb 

(dále jen „dotace“), ve výši uvedené v žádostech o dotaci podávaných poskytovateli 

sociálních služeb prostřednictvím aplikace OK služby-poskytovatel a  

 vymezení výše krajem požadované dotace na zajištění poskytování sociálních 

služeb zařazených do sítě sociálních služeb na rok 2023 a předpokládaný 

požadavek na výši dotace na roky 2024 a 2025.  

Při stanovení požadované výše dotace na rok 2023 a předpokládaného požadavku na 

následující dva rozpočtové roky byly využity následující principy a zohledněny tyto 

skutečnosti: 
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 Při kalkulaci bylo využito vzorců stanovených v Programu finanční podpory 

poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji, které zohledňují princip 

vícezdrojového financování sociálních služeb a jsou v souladu s platnou 

legislativou a metodikou MPSV ČR; 

 vzhledem k současné ekonomické situaci v ČR byly provozní náklady sociálních 

služeb uvedené v žádosti o dotaci navýšeny o 40 % (navýšení bylo připočteno ke 

kalkulaci);  

 ve výhledu na roky 2024 a 2025 byla zohledněna míra inflace ve výši  20 %, a to 

z důvodu obtížné predikce dalšího vývoje ekonomické situace v ČR. 

 Na roky 2023 - 2025 je kalkulováno, z důvodu nedostatků informací týkajících se 

navázání financování z individuálního projektu v období zpracování tohoto akčního 

plánu, s celoročním zajištěním sociálních služeb azylové domy z dotace ze 

státního rozpočtu. V období zpracování tohoto akčního plánu byly započaty 

přípravné fáze pro navazující projekt s předpokládanou realizací od 1. 1. 2023. 

V roce 2022 je zajištěno financování sociálních služeb azylové domy (§ 57) 

prostřednictvím individuálního projektu Olomouckého kraje „Azylové  

domy v Olomouckém kraji I“2 do 30. 6. 2022. Z tohoto důvodu jsou v tabulce 

Kalkulace požadované dotace na zajištění sítě v části Žádosti o dotaci u sociálních 

služeb azylové domy uvedeny údaje za rok 2022 týkající se období, které není 

finančně pokryto z individuálního projektu (tzn. je zde uveden požadavek na dotaci 

na určený na pokrytí 6 měsíců). 

 

2.2.2. Kalkulace požadované výše dotace na zajištění sítě 

Tabulka č. 5: Kalkulace požadované dotace na zajištění sítě 

 

Druh sociální služby 

Rok 2022 
Předpokládaná výše krajem požadované 

dotace 

Náklady 
Žádosti o 

dotaci 
Predikce na 

rok 2023 
Predikce na 

rok 2024 
Predikce na 

rok 2025 

azylové domy 150 341 106 66 035 661 109 037 000 130 845 000 157 014 000 

centra denních služeb 37 719 966 25 583 758 27 739 000 33 287 000 39 945 000 

denní stacionáře 96 455 300 74 913 433 68 025 000 81 630 000 97 956 000 

domovy pro osoby se 
zdravotním postižením 

659 232 207 342 472 071 353 053 000 423 664 000 508 397 000 

domovy pro seniory 1 321 271 481 590 742 696 704 203 000 845 044 000 1 014 053 000 

domovy se zvláštním 
režimem 

582 780 336 275 694 098 319 545 000 383 454 000 460 145 000 

domy na půl cesty 5 282 450 4 610 000 3 906 000 4 688 000 5 626 000 

 
2 registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010213 
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Druh sociální služby 

Rok 2022 
Předpokládaná výše krajem požadované 

dotace 

Náklady 
Žádosti o 

dotaci 
Predikce na 

rok 2023 
Predikce na 

rok 2024 
Predikce na 

rok 2025 

chráněné bydlení 106 828 084 66 100 149 71 717 000 86 061 000 103 274 000 

intervenční centra 4 705 667 4 448 493 4 376 000 5 252 000 6 303 000 

kontaktní centra 18 858 554 12 004 516 10 483 000 12 580 000 15 096 000 

krizová pomoc 4 715 217 4 694 293 3 825 000 4 590 000 5 508 000 

nízkoprahová denní centra 26 619 993 26 137 941 23 904 000 28 685 000 34 422 000 

nízkoprahová zařízení pro 
děti a mládež 

43 367 130 40 220 310 37 459 000 44 951 000 53 942 000 

noclehárny 16 903 895 14 837 544 15 454 000 18 545 000 22 254 000 

odborné sociální poradenství 49 974 758 37 716 611 37 300 000 44 760 000 53 712 000 

odlehčovací služby 70 576 384 54 809 162 58 099 000 69 719 000 83 663 000 

osobní asistence 73 171 105 56 985 063 54 161 000 64 994 000 77 993 000 

pečovatelská služba 358 756 004 249 230 941 259 674 000 311 609 000 373 931 000 

podpora samostatného 
bydlení 

7 262 841 6 271 841 5 798 000 6 958 000 8 350 000 

raná péče 28 040 000 23 236 250 27 391 000 32 870 000 39 444 000 

služby následné péče 5 788 018 3 978 841 4 310 000 5 172 000 6 207 000 

sociálně aktivizační služby 
pro rodiny s dětmi 

73 934 969 57 702 451 56 184 000 67 421 000 80 906 000 

sociálně aktivizační služby 
pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením 

17 663 584 16 023 627 15 655 000 18 786 000 22 544 000 

sociálně terapeutické dílny 12 215 787 11 253 787 10 192 000 12 231 000 14 678 000 

sociální rehabilitace 52 991 318 48 070 230 49 319 000 59 183 000 71 020 000 

sociální služby poskytované 
ve zdravotnických zařízeních 
lůžkové péče 

48 201 351 26 894 350 26 891 000 32 270 000 38 724 000 

telefonická krizová pomoc 1 908 000 1 553 000 2 162 000 2 595 000 3 114 000 

terénní programy 48 482 540 41 647 451 40 735 000 48 882 000 58 659 000 

tlumočnické služby 839 000 673 000 985 000 1 182 000 1 419 000 

týdenní stacionáře 6 778 000 4 891 000 2 857 000 3 429 000 4 115 000 

Celkový součet 3 931 665 045 2 189 432 568 2 404 439 000 2 885 337 000 3 462 414 000 
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2.3. Plnění opatření střednědobého plánu  

Kapitola 2.3 vyhodnocuje plnění cílů a opatření SPRSS 2021-2023.  

2.3.1. Aktualizace jednotek u sociálních služeb v síti již zařazených  

Aktualizací jednotek u sociálních služeb, které byly v souladu s POSTUPem zařazeny 

do sítě sociálních služeb na rok 2022 usnesením ROK č.  UR/33/31/2021 ze dne 

18. 10. 2021, byla pro rok 2022 naplněna následující opatření: 

PS 1 Děti, mládež a rodina 

Cíl 1.1 - Podpora rozvoje sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi v OK 

Kód opatření 1.1.3  

Název opatření - Rozvoj stávající služby sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící 

v ORP Hranice (opatření naplněno částečně 0,5 úvazkem) 

 

 

PS 2 Osoby se zdravotním postižením 

Cíl 2.2 - Podpora rozvoje osobní asistence v OK 

Kód opatření 2.2.2 

Název opatření - Rozvoj stávající služby osobní asistence pro osoby s 

kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 5,0 pracovních úvazků 

pracovníků v přímé péči působící dle zjištěné potřebnosti na území OK, 

(opatření naplněno částečně 1,005 úvazkem) 

 

Cíl 2.4 - Podpora rozvoje odlehčovací služby v OK 

Kód opatření 2.4.1 

Název opatření - Rozvoj stávající terénní a pobytové formy odlehčovací služby 

pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 15,0 pracovních 

úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk (opatření naplněno 

částečně 2 úvazky) 

 

Cíl 2.7 - Podpora rozvoje služby chráněného bydlení v OK 
Kód opatření 2.7.2 
Název opatření - Rozvoj stávající služby chráněného bydlení pro osoby 
s mentálním a kombinovaným postižením (PAS) v počtu 1 lůžka v ORP 
Olomouc 
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Cíl 2.8 - Podpora rozvoje služby rané péče v OK 

Kód opatření 2.8.1 

Název opatření - Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby rané péče 

pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 2,0 pracovní úvazky 

pracovníků v přímé péči působící na území OK, (opatření naplněno částečně 1 

úvazkem) 

 

Cíl 2.11 - Podpora rozvoje služby sociální rehabilitace v OK 

Kód opatření 2.11.3 

Název opatření - Zajištění ambulantní a terénní formy služby sociální 

rehabilitace pro osoby s chronickým duševním onemocněním v počtu 7,0 

pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc, ORP 

Litovel, ORP Šternberk, ORP Prostějov, (opatření naplněno částečně 4 úvazky) 

 

Kód opatření 2.11.4 

Název opatření - Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby sociální 

rehabilitace pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 6,0 

pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc, (opatření 

naplněno částečně 2 úvazky)  

 

 

PS 3 Senioři 

Cíl 3.1 - Podpora rozvoje pečovatelské služby v OK 

Kód opatření 3.1.2 

Název opatření - Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby 

s chronickým onemocněním navýšením o 1,5 pracovního úvazku pracovníků 

v přímé péči v ORP Jeseník (opatření naplněno částečně 0,5 úvazkem) 

 

Kód opatření 3.1.6 

Název opatření - Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby 

s chronickým onemocněním navýšením o 1,5 pracovního úvazku pracovníků 

v přímé péči v ORP Přerov  

 

Kód opatření 3.1.7 

Název opatření - Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby 

s chronickým onemocněním a osoby s chronickým duševním onemocněním 

navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči v ORP Šumperk  
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Kód opatření 3.1.11 

Název opatření - Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby 

s chronickým onemocněním navýšením o 1,5 pracovního úvazku pracovníka v 

přímé péči v ORP Olomouc (opatření naplněno částečně o 0,5 úvazku) 

 

Kód opatření 3.1.12 

Název opatření - Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby 

s chronickým onemocněním navýšením o 2 pracovní úvazky pracovníků 

v přímé péči v ORP Prostějov  

 

Cíl 3.3 - Podpora rozvoje odlehčovací služby v OK 

Kód opatření 3.3.3 

Název opatření - Rozvoj stávající pobytové odlehčovací služby pro osoby 

s chronickým duševním onemocněním navýšením o 5,5 pracovního úvazku 

pracovníků v přímé péči v ORP Prostějov (opatření naplněno částečně 2,25 

úvazkem) 

 

Cíl 3.6 - Reprofilizace stávajících lůžek zařazených v síti sociálních služeb u 

pobytových forem služeb sociální péče do stávajících či jiných druhů služeb 

registrovaných u jednoho poskytovatele 

Kód opatření 3.6.1  

Název opatření - Reprofilizace stávající služby domovy pro seniory na službu 

domovy se zvláštním režimem pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z 

důvodu chronického duševního onemocnění (stařeckou demencí, 

Alzheimerovou demencí nebo ostatními typy demencí), jejichž situace vyžaduje 

pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby) 

 

 

PS 5 Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené 

Cíl 5.3 - Podpora rozvoje azylových domů v OK 

Kód opatření 5.3.1  

Název opatření - Zajištění služby azylové domy s kapacitou max. 30 lůžek pro 

OK  

 

Kód opatření 5.3.2  

Název opatření - Rozvoj stávající služby azylové domy navýšením o 3 jednotky 

(13 lůžek) v ORP Olomouc  
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2.3.2. Zařazení nových sociálních služeb do sítě sociálních služeb  

S ohledem na důvody uvedené v kapitole 2.1 nebyly do sítě sociálních služeb OK 

zařazeny nové sociální služby, kterými by byla naplněna opatření Střednědobého 

plánu rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje pro roky 2021-2023 na rok 2023. 

2.3.3. Evaluační zpráva o naplňování SPRSS 2021-2023 za rok 2021 

Součástí Akčního plánu je Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb v OK za ukončený kalendářní rok 2021. Účelem Evaluační 

zprávy je zmapovat skutečně dosažené výsledky u všech cílů a opatření v porovnání 

s nastavenými výstupy uvedenými ve střednědobém plánu a informovat odbornou i 

laickou veřejnost o míře naplnění rozvojových cílů a opatření střednědobého plánu, 

které mají přímý vliv na síť sociálních služeb. 

 

Evaluační zpráva o naplňování SPRSS 2021-2023 za rok 2021 je přiložena 

v Příloze  č. 2. 
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Příloha č. 1 – Síť sociálních služeb na rok 2023  

 

Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 
 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

AGEL 
Středomorav
ská 
nemocniční 
a.s. 

277976
60 

Mathonova 
291/1 
Krasice 796 
04 
Prostějov 

3622359 
odborné 
sociální 

poradenství 
 A  2019 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
1,000     

                    
 POV/2021-

2023/277976
60/1  

Alfa 
Handicap - 
sdružení 
občanů se 
zdravotním 
postižením 
přerovského 
regionu z.s. 

266021
56 

nám. 
Svobody 
1963/4 
Přerov I-
Město 
750 02 
Přerov 2 

3864515 
osobní 

asistence 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
8,310     

                    
 POV/2021-

2023/266021
56/1  

Armáda 
spásy v 
České 
republice, z. 
s. 

406134
11 

Petržílkova 
2565/23 
Praha 13 - 
Stodůlky 
158 00 
Praha 58 

2904155 
azylové 
domy 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

    
24,0
00 

  
80,00

0 
24+5

6 
          

 POV/2021-
2023/406134

11/1  

Armáda 
spásy v 
České 
republice, z. 
s. 

406134
11 

Petržílkova 
2565/23 
Praha 13 - 
Stodůlky 
158 00 
Praha 58 

2911360 noclehárny  A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
26,000     

                    
 POV/2021-

2023/406134
11/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Armáda 
spásy v 
České 
republice, z. 
s. 

406134
11 

Petržílkova 
2565/23 
Praha 13 - 
Stodůlky 
158 00 
Praha 58 

3578010 
azylové 
domy 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

    
31,0
00 

  
31,00

0 
            

 POV/2021-
2023/406134

11/1  

Armáda 
spásy v 
České 
republice, z. 
s. 

406134
11 

Petržílkova 
2565/23 
Praha 13 - 
Stodůlky 
158 00 
Praha 58 

6645513 
nízkopraho
vá denní 
centra 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,100     

                    
 POV/2021-

2023/406134
11/1  

Armáda 
spásy v 
České 
republice, z. 
s. 

406134
11 

Petržílkova 
2565/23 
Praha 13 - 
Stodůlky 
158 00 
Praha 58 

7160479 

nízkopraho
vá zařízení 
pro děti a 
mládež 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
4,144     

                    
 POV/2021-

2023/406134
11/1  

Armáda 
spásy v 
České 
republice, z. 
s. 

406134
11 

Petržílkova 
2565/23 
Praha 13 - 
Stodůlky 
158 00 
Praha 58 

9851555 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

 A  2017 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
34,000     

                    
 POV/2021-

2023/406134
11/1  

Azylové 
centrum 
Prostějov, 
o.p.s. 

270118
01 

Určická 
3124/101 
Prostějov 
796 01 
Prostějov 1 

3442933 
nízkopraho
vá denní 
centra 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
1,000     

                    
 POV/2021-

2023/270118
01/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Azylové 
centrum 
Prostějov, 
o.p.s. 

270118
01 

Určická 
3124/101 
Prostějov 
796 01 
Prostějov 1 

5434325 
azylové 
domy 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

            
6,000     

  
34,0
00 

  
40,00

0 
            

 POV/2021-
2023/270118

01/1  

Azylové 
centrum 
Prostějov, 
o.p.s. 

270118
01 

Určická 
3124/101 
Prostějov 
796 01 
Prostějov 1 

5900042 
azylové 
domy 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

    
10,0
00 

  
40,00

0 
10+3

0 
          

 POV/2021-
2023/270118

01/1  

Azylové 
centrum 
Prostějov, 
o.p.s. 

270118
01 

Určická 
3124/101 
Prostějov 
796 01 
Prostějov 1 

7657539 
terénní 

programy 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
1,000     

                    
 POV/2021-

2023/270118
01/1  

Azylové 
centrum 
Prostějov, 
o.p.s. 

270118
01 

Určická 
3124/101 
Prostějov 
796 01 
Prostějov 1 

7805004 noclehárny  A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
25,000     

                    
 POV/2021-

2023/270118
01/1  

Boétheia - 
společenství 
křesťanské 
pomoci, 
zapsaný 
spolek 

623529
46 

Otakara 
Březiny 
228/28 
Jeseník 
790 01 
Jeseník 1 

2467733 
azylové 
domy 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

    
7,00

0 
  

23,00
0 

7+16           
 POV/2021-

2023/623529
46/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Boétheia - 
společenství 
křesťanské 
pomoci, 
zapsaný 
spolek 

623529
46 

Otakara 
Březiny 
228/28 
Jeseník 
790 01 
Jeseník 1 

4360295 noclehárny  A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
14,000     

                    
 POV/2021-

2023/623529
46/1  

Boétheia - 
společenství 
křesťanské 
pomoci, 
zapsaný 
spolek 

623529
46 

Otakara 
Březiny 
228/28 
Jeseník 
790 01 
Jeseník 1 

4873587 
nízkopraho
vá denní 
centra 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
1,200     

                    
 POV/2021-

2023/623529
46/1  

Boétheia - 
společenství 
křesťanské 
pomoci, 
zapsaný 
spolek 

623529
46 

Otakara 
Březiny 
228/28 
Jeseník 
790 01 
Jeseník 1 

9351419 
azylové 
domy 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

    
48,0
00 

  
48,00

0 
            

 POV/2021-
2023/623529

46/1  

Centrum 
Dominika 
Kokory, 
příspěvková 
organizace 

619859
29 

Kokory 54 
751 05 
Kokory 

4903592 
chráněné 
bydlení 

 A  2020 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

            
6,000     

  

                

  
 POV/2021-

2023/619859
29/1  

Centrum 
Dominika 
Kokory, 
příspěvková 
organizace 

619859
29 

Kokory 54 
751 05 
Kokory 

5852897 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

          
27,000     

                    
 POV/2021-

2023/619859
29/1  

Centrum 
Dominika 
Kokory, 
příspěvková 
organizace 

619859
29 

Kokory 54 
751 05 
Kokory 

8995153 

domovy pro 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

        
147,000     

                    
 POV/2021-

2023/619859
29/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Centrum 
sociálních 
služeb 
Jeseník 

852163 

Beskydská 
1298/6 
Jeseník 
790 01 
Jeseník 1 

1443819 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
8,000     

                    
 POV/2021-

2023/852163/
1  

Centrum 
sociálních 
služeb 
Jeseník 

852163 

Beskydská 
1298/6 
790 01 
Jeseník 1 

7541922 
denní 

stacionáře 
 A  2016 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,070     

                    
 POV/2021-

2023/852163/
1  

Centrum 
sociálních 
služeb 
Jeseník 

852163 

Beskydská 
1298/6, 
Jeseník 1 
790 01 

8761376 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

 A  2020 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
12,000     

  

                

  od 1.1. do 
31.3.2021 2 

lůžka, od 
1.4.2021 + 

10lůžek  

 POV/2021-
2023/852163/

1  

Centrum 
sociálních 
služeb 
Jeseník 

852163 

Beskydská 
1298/6 
790 01 
Jeseník 1 

8804163 
domovy pro 

seniory 
 A  2016 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

          
45,000     

                    
 POV/2021-

2023/852163/
1  

Centrum 
sociálních 
služeb 
Kojetín, 
příspěvková 
organizace 

751232
15 

náměstí Dr. 
E. Beneše 
3 
Kojetín I-
Město 
752 01 
Kojetín 

6971263 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

          
12,250     

                    
 POV/2021-

2023/751232
15/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Centrum 
sociálních 
služeb 
Pomněnka, 
z.ú. 

477562
7 

Šumavská 
1915/13 
Šumperk 
787 01 
Šumperk 1 

1474648 
chráněné 
bydlení 

 A  2017 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

            
8,000     

                    
 POV/2021-

2023/477562
7/1  

Centrum 
sociálních 
služeb 
Pomněnka, 
z.ú. 

477562
7 

Šumavská 
1915/13 
Šumperk 
787 01 
Šumperk 1 

6440536 
podpora 

samostatné
ho bydlení 

 A  2017 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,648     

                    
 POV/2021-

2023/477562
7/1  

Centrum 
sociálních 
služeb 
Pomněnka, 
z.ú. 

477562
7 

Šumavská 
1915/13 
Šumperk 
787 01 
Šumperk 1 

7217030 
sociálně 

terapeutick
é dílny 

 A  2022 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,500     

                    
 POV/2021-

2023/477562
7/1  

Centrum 
sociálních 
služeb 
Pomněnka, 
z.ú. 

477562
7 

Šumavská 
1915/13 
Šumperk 
787 01 
Šumperk 1 

8228310 
centra 

denních 
služeb 

 A  2017 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

          
10,324     

                    
 POV/2021-

2023/477562
7/1  

Centrum 
sociálních 
služeb 
Pomněnka, 
z.ú. 

477562
7 

Šumavská 
1915/13 
Šumperk 
787 01 
Šumperk 1 

9326558 
odlehčovac

í služby 
 A  2017 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
1,146     

                    
 POV/2021-

2023/477562
7/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Centrum 
sociálních 
služeb 
Prostějov, 
příspěvková 
organizace 

479212
93 

Lidická 
2924/86 
Prostějov 
796 01 
Prostějov 1 

2244884 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

        
126,000     

                    
 POV/2021-

2023/479212
93/1  

Centrum 
sociálních 
služeb 
Prostějov, 
příspěvková 
organizace 

479212
93 

Lidická 
2924/86 
Prostějov 
796 01 
Prostějov 1 

5598050 
denní 

stacionáře 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
7,850     

                    
 POV/2021-

2023/479212
93/1  

Centrum 
sociálních 
služeb 
Prostějov, 
příspěvková 
organizace 

479212
93 

Lidická 
2924/86 
Prostějov 
796 01 
Prostějov 1 

5800283 
odlehčovac

í služby 
 A  2016 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
6,050     

                    
 POV/2021-

2023/479212
93/1  

Centrum 
sociálních 
služeb 
Prostějov, 
příspěvková 
organizace 

479212
93 

Lidická 
2924/86 
Prostějov 
796 01 
Prostějov 1 

8489645 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

        
105,000     

                    
 POV/2021-

2023/479212
93/1  

Centrum 
sociálních 
služeb 
Prostějov, 
příspěvková 
organizace 

479212
93 

Lidická 
2924/86 
Prostějov 
796 01 
Prostějov 1 

9503362 
chráněné 
bydlení 

 A  2016 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

            
3,000     

                    
 POV/2021-

2023/479212
93/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Centrum 
sociálních 
služeb 
Prostějov, 
příspěvková 
organizace 

479212
93 

Lidická 
2924/86 
Prostějov 
796 01 
Prostějov 1 

9552289 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

          
27,000     

                  

 od 
1.1.2021 

celkem 24,5 
úvazku; od 
1.7.2021 

celkem 27 
úvazků  

 POV/2021-
2023/479212

93/1  

Centrum 
sociálních 
služeb 
Uničov, 
příspěvková 
organizace 

751232
40 

Bratří 
Čapků 662 
Uničov 
783 91 
Uničov 1 

3721331 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
8,750     

                    
 POV/2021-

2023/751232
40/1  

Centrum 
sociálních 
služeb 
Uničov, 
příspěvková 
organizace 

751232
40 

Bratří 
Čapků 662 
Uničov 
783 91 
Uničov 1 

4845070 noclehárny  A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
10,000     

                    
 POV/2021-

2023/751232
40/1  

Centrum 
sociálních 
služeb 
Uničov, 
příspěvková 
organizace 

751232
40 

Bratří 
Čapků 662 
Uničov 
783 91 
Uničov 1 

7447268 
azylové 
domy 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

    
26,0
00 

  
26,00

0 
            

 POV/2021-
2023/751232

40/1  

Centrum 
sociálních 
služeb 
Uničov, 
příspěvková 
organizace 

751232
40 

Bratří 
Čapků 662 
Uničov 
783 91 
Uničov 1 

8966386 
azylové 
domy 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

    
2,00

0 
  7,000 2+5           

 POV/2021-
2023/751232

40/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Českomorav
ská provincie 
Kongregace 
sester 
premonstráte
k 

406422 

nám. 
Sadové 
152/39 
Svatý 
Kopeček 
779 00 
Olomouc 9 

3803303 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
5,250     

                    
 POV/2021-

2023/406422/
1  

Člověk v 
tísni, o.p.s. 

257552
77 

Šafaříkova 
635/24 
Praha 2 - 
Vinohrady 
120 00 
Praha 2 

8373997 
terénní 

programy 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

          
18,700     

    

 Počet 
jednotek 
hrazených 
z 
PROGRA
MU: 
16,7 do 
31.03.202
2; 18,7 od 
01.04.202
2    

              
 POV/2021-

2023/257552
77/1  

Člověk v 
tísni, o.p.s. 

257552
77 

Šafaříkova 
635/24 
Praha 2 - 
Vinohrady 
120 00 
Praha 2 

9402652 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s 
dětmi 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

          
10,500     

                    
 POV/2021-

2023/257552
77/1  

Darmoděj 
z.ú. 

270278
64 

Lipovská 
131/4, 790 
01 Jeseník 

2901639 
kontaktní 

centra 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,700     

                    
 POV/2021-

2023/270278
64/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Darmoděj 
z.ú. 

270278
64 

Lipovská 
131/4, 790 
01 Jeseník 

3950042 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s 
dětmi 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
7,429     

                    
 POV/2021-

2023/270278
64/1  

Darmoděj 
z.ú. 

270278
64 

Lipovská 
131/4, 790 
01 Jeseník 

4780784 
služby 

následné 
péče 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
6,000     

                    
 POV/2021-

2023/270278
64/1  

Darmoděj 
z.ú. 

270278
64 

Lipovská 
131/4, 790 
01 Jeseník 

6451839 
terénní 

programy 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
7,486     

                    
 POV/2021-

2023/270278
64/1  

Darmoděj 
z.ú. 

270278
64 

Lipovská 
131/4, 790 
01 Jeseník 

8618999 

nízkopraho
vá zařízení 
pro děti a 
mládež 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
5,200     

                    
 POV/2021-

2023/270278
64/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

DC 90 o.p.s. 560618 

Nedbalova 
36/27 
Topolany 
779 00 
Olomouc 9 

6933252 
denní 

stacionáře 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
7,000     

                    
 POV/2021-

2023/560618/
1  

DĚTSKÝ 
KLÍČ 
Šumperk, 
o.p.s. 

258529
57 

Kozinova 
35/5 
Šumperk 
787 01 
Šumperk 1 

1108873 
osobní 

asistence 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,308     

                    
 POV/2021-

2023/258529
57/1  

DĚTSKÝ 
KLÍČ 
Šumperk, 
o.p.s. 

258529
57 

Kozinova 
35/5 
Šumperk 
787 01 
Šumperk 1 

2100148 
sociální 

rehabilitace 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,000     

                    
 POV/2021-

2023/258529
57/1  

DĚTSKÝ 
KLÍČ 
Šumperk, 
o.p.s. 

258529
57 

Kozinova 
35/5 
Šumperk 
787 01 
Šumperk 1 

5223448 
odborné 
sociální 

poradenství 
 A  2020 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
0,995     

  

                

 
poskytovan

é od 
01.02.2020  

 POV/2021-
2023/258529

57/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

DĚTSKÝ 
KLÍČ 
Šumperk, 
o.p.s. 

258529
57 

Kozinova 
35/5 
Šumperk 
787 01 
Šumperk 1 

8030656 
odlehčovac

í služby 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

          
18,588     

                  

 od 
1.1.2021 
celkem 
11,591 

úvazků; od 
1.7.2021 
celkem 

16,591 úv.  

 POV/2021-
2023/258529

57/1  

Diakonie 
ČCE - 
středisko v 
Sobotíně 

427662
14 

Petrov nad 
Desnou 
203 
788 16 
Petrov nad 
Desnou 

2981147 
domy na 
půl cesty 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
12,000     

                    
 POV/2021-

2023/427662
14/1  

Diakonie 
ČCE - 
středisko v 
Sobotíně 

427662
14 

Petrov nad 
Desnou 
203 
788 16 
Petrov nad 
Desnou 

4879530 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

          
56,000     

                    
 POV/2021-

2023/427662
14/1  

Diakonie 
ČCE - 
středisko v 
Sobotíně 

427662
14 

Petrov nad 
Desnou 
203 
788 16 
Petrov nad 
Desnou 

6047614 
osobní 

asistence 
 A  2019 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,620     

                  

 
přeregistrov

aná 
pečovatelsk

á služba  

 POV/2021-
2023/427662

14/1  

Diakonie 
ČCE - 
středisko v 
Sobotíně 

427662
14 

Petrov nad 
Desnou 
203 
788 16 
Petrov nad 
Desnou 

6375661 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
76,000     

                    
 POV/2021-

2023/427662
14/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Domov „Na 
Zámku“, 
příspěvková 
organizace 

711977
37 

nám. děk. 
Františka 
Kvapila 17 
Nezamyslic
e 
798 26 
Nezamyslic
e u 
Prostějova 

6214333 

domovy pro 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

        
110,000     

                    
 POV/2021-

2023/711977
37/1  

Domov 
Alfreda 
Skeneho 
Pavlovice u 
Přerova, 
příspěvková 
organizace 

619858
64 

Pavlovice u 
Přerova 95 
751 12 
Pavlovice u 
Přerova 

8921686 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

          
90,000     

                    
 POV/2021-

2023/619858
64/1  

Domov 
důchodců 

640957
71 

Hornická 
579 
Zlaté Hory 
793 76 
Zlaté Hory 
v 
Jeseníkách 

4184171 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

          
40,000     

                    
 POV/2021-

2023/640957
71/1  

Domov 
důchodců 

640957
71 

Hornická 
579 
Zlaté Hory 
793 76 
Zlaté Hory 
v 
Jeseníkách 

8700573 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
1,500     

                    
 POV/2021-

2023/640957
71/1  

Domov 
Hrubá Voda, 
příspěvková 
organizace 

750043
99 

Hrubá 
Voda 11 
783 61 
Hlubočky 1 

7663462 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

          
74,000     

                    
 POV/2021-

2023/750043
99/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Domov 
Hrubá Voda, 
příspěvková 
organizace 

750043
99 

Hrubá 
Voda 11 
783 61 
Hlubočky 1 

8770071 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

 A  2016 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
17,000     

                    
 POV/2021-

2023/750043
99/1  

Domov Na 
zámečku 
Rokytnice, 
příspěvková 
organizace 

619859
11 

Rokytnice 1 
751 04 
Rokytnice u 
Přerova 

3251333 
chráněné 
bydlení 

 A  2022 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

            
6,000     

                    
 POV/2021-

2023/619859
11/1  

Domov Na 
zámečku 
Rokytnice, 
příspěvková 
organizace 

619859
11 

Rokytnice 1 
751 04 
Rokytnice u 
Přerova 

8907426 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

          
50,000     

                    
 POV/2021-

2023/619859
11/1  

Domov Na 
zámečku 
Rokytnice, 
příspěvková 
organizace 

619859
11 

Rokytnice 1 
751 04 
Rokytnice u 
Přerova 

8979469 

domovy pro 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
89,000     

                    
 POV/2021-

2023/619859
11/1  

Domov 
Paprsek 
Olšany, 
příspěvková 
organizace 

750040
54 

Olšany 105 
789 62 
Olšany u 
Šumperka 

6500883 

domovy pro 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
55,000     

                    
 POV/2021-

2023/750040
54/1  

Domov pro 
seniory a 
pečovatelská 
služba 
Mohelnice, 
příspěvková 
organizace 

708855
41 

Medkova 
419/1 
789 85 
Mohelnice 

2788489 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

          
41,000     

                  
 navýšení o 
20 lůžek od 
01.07.2019  

 POV/2021-
2023/708855

41/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Domov pro 
seniory a 
pečovatelská 
služba 
Mohelnice, 
příspěvková 
organizace 

708855
41 

Medkova 
419/1 
789 85 
Mohelnice 

9397004 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
5,325     

                    
 POV/2021-

2023/708855
41/1  

Domov pro 
seniory 
Červenka, 
příspěvková 
organizace 

750044
02 

Nádražní 
105 
Červenka 
784 01 
Litovel 

5411328 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

        
165,000     

                    
 POV/2021-

2023/750044
02/1  

Domov pro 
seniory 
Javorník, 
příspěvková 
organizace 

750041
01 

Školní 104 
Javorník 
790 70 
Javorník u 
Jeseníku 

7300941 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

        
140,000     

                    
 POV/2021-

2023/750041
01/1  

Domov pro 
seniory 
Jesenec, 
příspěvková 
organizace 

711977
02 

Jesenec 1 
798 53 
Jesenec 

7369254 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

          
75,000     

                    
 POV/2021-

2023/711977
02/1  

Domov pro 
seniory 
Kostelec na 
Hané, 
příspěvková 
organizace 

709430
10 

M. Ulického 
882 
798 41 
Kostelec na 
Hané 

9850132 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

          
58,000     

                    
 POV/2021-

2023/709430
10/1  

DOMOV 
PRO 
SENIORY 
LUDMÍROV 

702860
01 

Ludmírov 2 
798 55 
Hvozd u 
Prostějova 

6531355 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

          
36,000     

                    
 POV/2021-

2023/702860
01/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Domov pro 
seniory 
Radkova 
Lhota, 
příspěvková 
organizace 

619858
81 

Radkova 
Lhota 16 
751 14 
Dřevohostic
e 

2773816 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

          
80,000     

                    
 POV/2021-

2023/619858
81/1  

Domov pro 
seniory 
Radkova 
Lhota, 
příspěvková 
organizace 

619858
81 

Radkova 
Lhota 16 
751 14 
Dřevohostic
e 

8409320 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

        
128,000     

                    
 POV/2021-

2023/619858
81/1  

Domov pro 
seniory 
Soběsuky, 
příspěvková 
organizace 

709392
84 

Soběsuky 
95 
798 03 
Plumlov 

4753474 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

          
55,000     

                    
 POV/2021-

2023/709392
84/1  

Domov pro 
seniory 
Tovačov, 
příspěvková 
organizace 

619858
72 

Nádražní 
94 
Tovačov I-
Město 
751 01 
Tovačov 

2172521 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

          
30,000     

                    
 POV/2021-

2023/619858
72/1  

Domov pro 
seniory 
Tovačov, 
příspěvková 
organizace 

619858
72 

Nádražní 
94 
Tovačov I-
Město 
751 01 
Tovačov 

4075543 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

        
120,000     

                    
 POV/2021-

2023/619858
72/1  

Domov se 
zvláštním 
režimem 
Bílsko, o. p. 
s. 

169318
2 

Bílsko 38 
783 22 
Cholina 

4346319 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
34,000     

                    
 POV/2021-

2023/169318
2/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Domov 
seniorů 
Hranice, 
příspěvková 
organizace 

708765
41 

Jungmanno
va 1805 
Hranice I-
Město 
753 01 
Hranice 1 

5114627 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
31,000     

                    
 POV/2021-

2023/708765
41/1  

Domov 
seniorů 
Hranice, 
příspěvková 
organizace 

708765
41 

Jungmanno
va 1805 
Hranice I-
Město 
753 01 
Hranice 1 

7071582 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

          
12,860     

                    
 POV/2021-

2023/708765
41/1  

Domov 
seniorů 
Hranice, 
příspěvková 
organizace 

708765
41 

Jungmanno
va 1805 
Hranice I-
Město 
753 01 
Hranice 1 

8656029 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

        
184,000     

                    
 POV/2021-

2023/708765
41/1  

Domov 
seniorů 
POHODA 
Chválkovice, 
příspěvková 
organizace 

750043
72 

Švabinskéh
o 403/3 
Chválkovic
e 
779 00 
Olomouc 9 

2005531 
chráněné 
bydlení 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
22,000     

                    
 POV/2021-

2023/750043
72/1  

Domov 
seniorů 
POHODA 
Chválkovice, 
příspěvková 
organizace 

750043
72 

Švabinskéh
o 403/3 
Chválkovic
e 
779 00 
Olomouc 9 

7237555 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

        
346,000     

                    
 POV/2021-

2023/750043
72/1  

Domov 
seniorů 
Prostějov, 
příspěvková 
organizace 

711976
99 

Nerudova 
1666/70 
Prostějov 
796 01 
Prostějov 1 

2742485 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

        
226,000     

                    
 POV/2021-

2023/711976
99/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Domov 
Sněženka 
Jeseník, 
příspěvková 
organizace 

750040
97 

Moravská 
814/2 
Jeseník 
790 01 
Jeseník 1 

3721104 

domovy pro 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
73,000     

                    
 POV/2021-

2023/750040
97/1  

Domov Štíty 
- Jedlí, 
příspěvková 
organizace 

750040
03 

Na Pilníku 
222 
789 91 
Štíty 

3650190 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

          
53,000     

                    
 POV/2021-

2023/750040
03/1  

Domov Štíty 
- Jedlí, 
příspěvková 
organizace 

750040
03 

Na Pilníku 
222 
789 91 
Štíty 

9086937 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
45,000     

                    
 POV/2021-

2023/750040
03/1  

Domov u 
rybníka 
Víceměřice, 
příspěvková 
organizace 

711977
29 

Víceměřice 
32 
798 26 
Nezamyslic
e u 
Prostějova 

1742378 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

          
36,000     

                    
 POV/2021-

2023/711977
29/1  

Domov u 
rybníka 
Víceměřice, 
příspěvková 
organizace 

711977
29 

Víceměřice 
32 
798 26 
Nezamyslic
e u 
Prostějova 

2424722 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
36,000     

                    
 POV/2021-

2023/711977
29/1  

Domov u 
rybníka 
Víceměřice, 
příspěvková 
organizace 

711977
29 

Víceměřice 
32 
798 26 
Nezamyslic
e u 
Prostějova 

3431782 

domovy pro 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

        
110,000     

                    
 POV/2021-

2023/711977
29/1  

Domov u 
rybníka 
Víceměřice, 
příspěvková 
organizace 

711977
29 

Víceměřice 
32 
798 26 
Nezamyslic
e u 
Prostějova 

4685638 
chráněné 
bydlení 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

            
6,000     

                    
 POV/2021-

2023/711977
29/1  



 

 

40 
 

 

 

 

Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Domov u 
Třebůvky 
Loštice, 
příspěvková 
organizace 

750040
20 

Hradská 
113/5 
789 83 
Loštice 

4267964 
chráněné 
bydlení 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
45,000     

                    
 POV/2021-

2023/750040
20/1  

Domov 
Větrný mlýn 
Skalička, 
příspěvková 
organizace 

619859
02 

Skalička 1 
753 52 
Skalička u 
Hranic 

5471162 

domovy pro 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
75,000     

                    
 POV/2021-

2023/619859
02/1  

Dům 
pokojného 
stáří sv. 
Anny Velká 
Bystřice 

700089
22 

Týnecká 10 
783 53 
Velká 
Bystřice 

4339830 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

          
40,000     

                    
 POV/2021-

2023/700089
22/1  

Dům pro 
seniory 
Uničov s.r.o. 

286333
42 

Dolní 
Sukolom 
1106 
783 91 
Uničov 1 

8256894 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

          
62,000     

                    
 POV/2021-

2023/286333
42/1  

Dům seniorů 
FRANTIŠEK 
Náměšť na 
Hané, 
příspěvková 
organizace 

750043
81 

Komenskéh
o 291 
783 44 
Náměšť na 
Hané 

5699652 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

          
53,000     

                    
 POV/2021-

2023/750043
81/1  

Duševní 
zdraví, o.p.s. 

278368
86 

nám. 
Přerovskéh
o povstání 
2803/1 
Přerov I-
Město 
750 02 
Přerov 2 

4183576 
sociální 

rehabilitace 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,000     

            
7,000     

              

 7 
jednotek 
CDZ 
2 
jednotky 
SR  

  
 POV/2021-

2023/278368
86/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Ecce Homo 
Šternberk, 
z.s. 

661813
99 

Masarykov
a 382/12 
Šternberk 
785 01 
Šternberk 1 

2485003 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s 
dětmi 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
4,143     

                    
 POV/2021-

2023/661813
99/1  

ELIM 
Hranice o. p. 
s.  

215955
4 

Hranická 
94, Hranice 
IV-
Drahotuše, 
753 61 
Hranice  

2583888 
azylové 
domy 

 A  2017 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

    
10,0
00 

  
40,00

0 
10+3

0 
          

 POV/2021-
2023/215955

4/1  

ELIM 
Hranice o. p. 
s.  

215955
4 

Hranická 
94, Hranice 
IV-
Drahotuše, 
753 61 
Hranice  

7806289 
azylové 
domy 

 A  2017 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

    
77,0
00 

  
77,00

0 
            

 POV/2021-
2023/215955

4/1  

ELIM 
Hranice o. p. 
s.  

215955
4 

Hranická 
94, Hranice 
IV-
Drahotuše, 
753 61 
Hranice  

8249258 
nízkopraho
vá denní 
centra 

A 2019 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,996     

                    
 POV/2021-

2023/215955
4/1  

ELIM 
Hranice o. p. 
s.  

215955
4 

Hranická 
94, Hranice 
IV-
Drahotuše, 
753 61 
Hranice  

9912805 noclehárny  A  2017 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
12,000     

                    
 POV/2021-

2023/215955
4/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

ESTER z. s. 
705999

63 

Bílý Potok 
152 
790 70 
Javorník u 
Jeseníku 

1711215 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s 
dětmi 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
5,000     

                    
 POV/2021-

2023/705999
63/1  

ESTER z. s. 
705999

63 

Bílý Potok 
152 
790 70 
Javorník u 
Jeseníku 

2496384 
terénní 

programy 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
1,830     

                    
 POV/2021-

2023/705999
63/1  

ESTER z. s. 
705999

63 

Bílý Potok 
152 
790 70 
Javorník u 
Jeseníku 

4082996 
sociální 

rehabilitace 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
5,050     

                    
 POV/2021-

2023/705999
63/1  

ESTER z. s. 
705999

63 

Bílý Potok 
152 
790 70 
Javorník u 
Jeseníku 

6126836 
sociálně 

terapeutick
é dílny 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,500     

                    
 POV/2021-

2023/705999
63/1  

ESTER z. s. 
705999

63 

Bílý Potok 
152 
790 70 
Javorník u 
Jeseníku 

6828024 
azylové 
domy 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

    
15,0
00 

  
33,00

0 

ADR
D 

7+18 
ADJ 

8 

          
 POV/2021-

2023/705999
63/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Help - in, 
o.p.s. 

259007
57 

U Rybníka 
1568/4 
Bruntál 
792 01 
Bruntál 1 

5468799 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s 
dětmi 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
1,000     

                    
 POV/2021-

2023/259007
57/1  

Hospic na 
Svatém 
Kopečku 

736346
71 

nám. 
Sadové 
4/24 
Svatý 
Kopeček 
779 00 
Olomouc 9 

9004092 
odlehčovac

í služby 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

          
30,000     

                    
 POV/2021-

2023/736346
71/1  

Charita 
Hranice 

451803
26 

Purgešova 
1399 
Hranice I-
Město 
753 01 
Hranice 1 

2964461 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
4,600     

                    
 POV/2021-

2023/451803
26/1  

Charita 
Hranice 

451803
26 

Purgešova 
1399 
Hranice I-
Město 
753 01 
Hranice 1 

3235520 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
8,850     

                    
 POV/2021-

2023/451803
26/1  

Charita 
Hranice 

451803
26 

Purgešova 
1399 
Hranice I-
Město 
753 01 
Hranice 1 

4362944 
centra 

denních 
služeb 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

            
4,744     

                    
 POV/2021-

2023/451803
26/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  
v přímé 

péči 

Charita 
Hranice 

451803
26 

Purgešova 
1399 
Hranice I-
Město 
753 01 
Hranice 1 

7980945 

nízkopraho
vá zařízení 
pro děti a 
mládež 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
4,500     

                    
 POV/2021-

2023/451803
26/1  

Charita 
Hranice 

451803
26 

Purgešova 
1399 
Hranice I-
Město 
753 01 
Hranice 1 

9009912 
osobní 

asistence 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

          
11,431     

                    
 POV/2021-

2023/451803
26/1  

Charita 
Jeseník 

603392
41 

Zámecké 
náměstí 
2/2,  
Jeseník 
790 01 
Jeseník 

2945433 
denní 

stacionáře 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
6,000     

                    
 POV/2021-

2023/603392
41/1  

Charita 
Jeseník 

603392
41 

Zámecké 
náměstí 
2/2,  
Jeseník 
790 01 
Jeseník 

5410563 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

          
33,000     

                    
 POV/2021-

2023/603392
41/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Charita 
Jeseník 

603392
41 

Zámecké 
náměstí 
2/2,  
Jeseník 
790 01 
Jeseník 

5648717 
odlehčovac

í služby 
 A  2022 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
4,500     

                

 
zahájení 
od 
01.04.20
22  

 zahájení od 
01.04.2022  

 POV/2021-
2023/603392

41/1  

Charita 
Jeseník 

603392
41 

Zámecké 
náměstí 
2/2,  
Jeseník 
790 01 
Jeseník 

6281058 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
4,200     

                    
 POV/2021-

2023/603392
41/1  

Charita 
Jeseník 

603392
41 

Zámecké 
náměstí 
2/2,  
Jeseník 
790 01 
Jeseník 

6965737 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
14,000     

                    
 POV/2021-

2023/603392
41/1  

Charita 
Jeseník 

603392
41 

Zámecké 
náměstí 
2/2,  
Jeseník 
790 01 
Jeseník 

8400572 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

 A  2021 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
14,000     

  

                

  
 POV/2021-

2023/603392
41/1  

Charita 
Jeseník 

603392
41 

Zámecké 
náměstí 
2/2,  
Jeseník 
790 01 
Jeseník 

9825174 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

            
6,000     

                    
 POV/2021-

2023/603392
41/1  

Charita 
Konice 

479212
18 

Zahradní 
690 

6168537 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

          
47,000     

                    
 POV/2021-

2023/479212
18/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  
798 52 
Konice 

Charita 
Konice 

479212
18 

Zahradní 
690 
798 52 
Konice 

6863791 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
9,000     

                    
 POV/2021-

2023/479212
18/1  

Charita 
Konice 

479212
18 

Zahradní 
690 
798 52 
Konice 

9754137 
odlehčovac

í služby 
 A  2021 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,000     

  

                

  
 POV/2021-

2023/479212
18/1  

Charita 
Olomouc 

449364
27 

Wurmova 
588/5 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

2031611 
azylové 
domy 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

    
46,0
00 

  
46,00

0 
            

 POV/2021-
2023/449364

27/1  

Charita 
Olomouc 

449364
27 

Wurmova 
588/5 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

2548951 
azylové 
domy 

 A  2018 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
55,000     

  
30,0
00 

  
85,00

0 
        

30 lůžek 
hrazeno 
z IPOK 
do 
30.6.202
2 

  
 POV/2021-

2023/449364
27/1  

Charita 
Olomouc 

449364
27 

Wurmova 
588/5 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

2860097 
terénní 

programy 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

            
4,249     

                    
 POV/2021-

2023/449364
27/1  



 

 

47 
 

 

 

 

Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  
v přímé 

péči 

Charita 
Olomouc 

449364
27 

Wurmova 
588/5 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

3191053 
nízkopraho
vá denní 
centra 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
5,599     

                    
 POV/2021-

2023/449364
27/1  

Charita 
Olomouc 

449364
27 

Wurmova 
588/5 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

3298211 
odborné 
sociální 

poradenství 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
1,600     

                    
 POV/2021-

2023/449364
27/1  

Charita 
Olomouc 

449364
27 

Wurmova 
588/5 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

4448004 noclehárny  A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
18,000     

                    
 POV/2021-

2023/449364
27/1  

Charita 
Olomouc 

449364
27 

Wurmova 
588/5 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

4476630 
krizová 
pomoc 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,197     

                    
 POV/2021-

2023/449364
27/1  



 

 

48 
 

 

 

 

Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Charita 
Olomouc 

449364
27 

Wurmova 
588/5 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

4722894 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s 
dětmi 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,859     

                    
 POV/2021-

2023/449364
27/1  

Charita 
Olomouc 

449364
27 

Wurmova 
588/5 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

5949432 
sociálně 

terapeutick
é dílny 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
1,600     

                    
 POV/2021-

2023/449364
27/1  

Charita 
Olomouc 

449364
27 

Wurmova 
588/5 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

7437924 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
6,000     

                    
 POV/2021-

2023/449364
27/1  

Charita 
Olomouc 

449364
27 

Wurmova 
588/5 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

7461871 
azylové 
domy 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

    
15,0
00 

  
15,00

0 
            

 POV/2021-
2023/449364

27/1  

Charita 
Olomouc 

449364
27 

Wurmova 
588/5 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

8269308 noclehárny  A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
10,000     

                    
 POV/2021-

2023/449364
27/1  



 

 

49 
 

 

 

 

Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Charita 
Olomouc 

449364
27 

Wurmova 
588/5 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

8656171 
pečovatels
ká služba 

 A  2018 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
8,000     

                    
 POV/2021-

2023/449364
27/1  

Charita 
Olomouc 

449364
27 

Wurmova 
588/5 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

8923745 

nízkopraho
vá zařízení 
pro děti a 
mládež 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,174     

                    
 POV/2021-

2023/449364
27/1  

Charita 
Olomouc 

449364
27 

Wurmova 
588/5 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

9584323 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

          
26,710     

                    
 POV/2021-

2023/449364
27/1  

Charita 
Olomouc 

449364
27 

Wurmova 
588/5 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

9694329 
podpora 

samostatné
ho bydlení 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,940     

                    
 POV/2021-

2023/449364
27/1  

Charita 
Prostějov 

441598
54 

Martinákov
a 3104/9 
Prostějov 
796 01 
Prostějov 1 

2259725 
sociální 

rehabilitace 
 A  2017 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 

            
4,200     

                    
 POV/2021-

2023/441598
54/1  



 

 

50 
 

 

 

 

Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  
pracovníků 

v přímé 
péči 

Charita 
Prostějov 

441598
54 

Martinákov
a 3104/9 
Prostějov 
796 01 
Prostějov 1 

2371313 
odlehčovac

í služby 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
6,050     

                    
 POV/2021-

2023/441598
54/1  

Charita 
Prostějov 

441598
54 

Martinákov
a 3104/9 
Prostějov 
796 01 
Prostějov 1 

3640433 
chráněné 
bydlení 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
25,000     

                    
 POV/2021-

2023/441598
54/1  

Charita 
Prostějov 

441598
54 

Martinákov
a 3104/9 
Prostějov 
796 01 
Prostějov 1 

9252040 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

          
12,300     

                    
 POV/2021-

2023/441598
54/1  

Charita 
Přerov 

451802
70 

Šířava 
1295/27, 
750 02 
Přerov 

1838556 
centra 

denních 
služeb 

 A  2022 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,460     

                  

 do 31.12. 
2021 

Charita 
Kojetín  

 POV/2021-
2023/451802

70/1  



 

 

51 
 

 

 

 

Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Charita 
Přerov 

451802
70 

Šířava 
1295/27, 
750 02 
Přerov 

3759547 
odlehčovac

í služby 
 A  2022 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,400     

  

                

 do 31.12. 
2021 

Charita 
Kojetín  

 POV/2021-
2023/451802

70/1  

Charita 
Přerov 

451802
70 

Šířava 
1295/27, 
750 02 
Přerov 

3793136 
nízkopraho
vá denní 
centra 

 A  2020 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,800     

  

                

  
 POV/2021-

2023/451802
70/1  

Charita 
Přerov 

451802
70 

Šířava 
1295/27, 
750 02 
Přerov 

6011965 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s 
dětmi 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,500     

                    
 POV/2021-

2023/451802
70/1  

Charita 
Přerov 

451802
70 

Šířava 
1295/27, 
750 02 
Přerov 

6879107 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s 
dětmi 

 A  2022 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,800     

                  

 do 31.12. 
2021 

Charita 
Kojetín  

 POV/2021-
2023/451802

70/1  

Charita 
Přerov 

451802
70 

Šířava 
1295/27, 
750 02 
Přerov 

7245387 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 

          
14,050     

                    
 POV/2021-

2023/451802
70/1  



 

 

52 
 

 

 

 

Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  
pracovníků 

v přímé 
péči 

Charita 
Přerov 

451802
70 

Šířava 
1295/27, 
750 02 
Přerov 

8002376 
azylové 
domy 

 A  2022 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

    
7,00

0 
  

17,00
0 

7+10         

 do 31.12. 
2021 

Charita 
Kojetín  

 POV/2021-
2023/451802

70/1  

Charita 
Přerov 

451802
70 

Šířava 
1295/27, 
750 02 
Přerov 

8067654 

nízkopraho
vá zařízení 
pro děti a 
mládež 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,400     

                    
 POV/2021-

2023/451802
70/1  

Charita 
Přerov 

451802
70 

Šířava 
1295/27, 
750 02 
Přerov 

8311953 
odborné 
sociální 

poradenství 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
1,500     

                    
 POV/2021-

2023/451802
70/1  

Charita 
Šternberk 

452386
42 

Opavská 
1385/13 
Šternberk 
785 01 
Šternberk 1 

2953384 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
9,250     

                    
 POV/2021-

2023/452386
42/1  

Charita 
Šternberk 

452386
42 

Opavská 
1385/13 
Šternberk 
785 01 
Šternberk 1 

3247729 
odborné 
sociální 

poradenství 
 A  2017 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 

            
3,500     

                    
 POV/2021-

2023/452386
42/1  



 

 

53 
 

 

 

 

Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  
pracovníků 

v přímé 
péči 

Charita 
Šternberk 

452386
42 

Opavská 
1385/13 
Šternberk 
785 01 
Šternberk 1 

3472479 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
5,000     

                    
 POV/2021-

2023/452386
42/1  

Charita 
Šternberk 

452386
42 

Opavská 
1385/13 
Šternberk 
785 01 
Šternberk 1 

3925133 
nízkopraho
vá denní 
centra 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,800     

                    
 POV/2021-

2023/452386
42/1  

Charita 
Šternberk 

452386
42 

Opavská 
1385/13 
Šternberk 
785 01 
Šternberk 1 

5052307 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s 
dětmi 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,500     

                    
 POV/2021-

2023/452386
42/1  

Charita 
Šternberk 

452386
42 

Opavská 
1385/13 
Šternberk 
785 01 
Šternberk 1 

5370322 
nízkopraho
vá denní 
centra 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,900     

                    
 POV/2021-

2023/452386
42/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Charita 
Šternberk 

452386
42 

Opavská 
1385/13 
Šternberk 
785 01 
Šternberk 1 

6755445 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
6,600     

                    
 POV/2021-

2023/452386
42/1  

Charita 
Šternberk 

452386
42 

Opavská 
1385/13 
Šternberk 
785 01 
Šternberk 1 

9895694 
sociální 

rehabilitace 
 A  2016 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,750     

                    
 POV/2021-

2023/452386
42/1  

Charita 
Šumperk 

480058
94 

Jeremenko
va 705/7 
Šumperk 
787 01 
Šumperk 1 

7636721 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

          
10,775     

                    
 POV/2021-

2023/480058
94/1  

Charita 
Šumperk 

480058
94 

Jeremenko
va 705/7 
Šumperk 
787 01 
Šumperk 1 

8019473 
osobní 

asistence 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
5,450     

                    
 POV/2021-

2023/480058
94/1  



 

 

55 
 

 

 

 

Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Charita 
Valašské 
Meziříčí 

479978
85 

Kpt. 
Zavadila 
1345 
Valašské 
Meziříčí 
757 01 
Valašské 
Meziříčí 1 

8253969 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s 
dětmi 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,000     

                    
 POV/2021-

2023/479978
85/1  

Charita 
Zábřeh 

427667
96 

Žižkova 
7/15 
789 01 
Zábřeh 

1125474 
centra 

denních 
služeb 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
4,535     

                    
 POV/2021-

2023/427667
96/1  

Charita 
Zábřeh 

427667
96 

Žižkova 
7/15 
789 01 
Zábřeh 

2919825 
sociální 

rehabilitace 
 A  2017 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,430     

                    
 POV/2021-

2023/427667
96/1  

Charita 
Zábřeh 

427667
96 

Žižkova 
7/15 
789 01 
Zábřeh 

3347641 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

          
20,680     

                    
 POV/2021-

2023/427667
96/1  

Charita 
Zábřeh 

427667
96 

Žižkova 
7/15 
789 01 
Zábřeh 

3648753 
odlehčovac

í služby 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 

            
6,199     

                    
 POV/2021-

2023/427667
96/1  



 

 

56 
 

 

 

 

Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  
pracovníků 

v přímé 
péči 

Charita 
Zábřeh 

427667
96 

Žižkova 
7/15 
789 01 
Zábřeh 

7457308 
osobní 

asistence 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
6,351     

                    
 POV/2021-

2023/427667
96/1  

Charita 
Zábřeh 

427667
96 

Žižkova 
7/15 
789 01 
Zábřeh 

8303165 
odborné 
sociální 

poradenství 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,971     

                    
 POV/2021-

2023/427667
96/1  

Charita 
Zábřeh 

427667
96 

Žižkova 
7/15 
789 01 
Zábřeh 

9257937 
denní 

stacionáře 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
4,676     

                    
 POV/2021-

2023/427667
96/1  

Charita 
Zábřeh 

427667
96 

Žižkova 
7/15 
789 01 
Zábřeh 

9508464 
denní 

stacionáře 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
6,550     

                    
 POV/2021-

2023/427667
96/1  



 

 

57 
 

 

 

 

Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Institut Krista 
Velekněze, 
z.s. 

705998
58 

Městys Bílá 
Voda 1 
790 69 Bílá 
Voda u 
Javorníka 

4019091 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

          
25,000     

                    
 POV/2021-

2023/705998
58/1  

Interna 
Zábřeh s.r.o. 

607749
16 

Jiráskova 
123/24 
789 01 
Zábřeh 

3101706 

sociální 
služby 

poskytovan
é ve 

zdravotnick
ých 

zařízeních 
lůžkové 

péče 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
65,000     

                    
 POV/2021-

2023/607749
16/1  

Jasněnka, 
z.s. 

637295
21 

Jiráskova 
772 
Uničov 
783 91 
Uničov 1 

1064458 
denní 

stacionáře 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
9,400     

                    
 POV/2021-

2023/637295
21/1  

Jdeme 
Autistům 
Naproti z.s. 

270419
72 

Žilinská 
198/26a 
Nová Ulice 
779 00 
Olomouc   

3213690 
sociální 

rehabilitace 
 A  2018 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
5,000     

  

                

  
 POV/2021-

2023/270419
72/1  

Jdeme 
Autistům 
Naproti z.s. 

270419
72 

Žilinská 
198/26a 
Nová Ulice 
779 00 
Olomouc   

3277328 raná péče  A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

            
9,000     

                    
 POV/2021-

2023/270419
72/1  



 

 

58 
 

 

 

 

Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  
v přímé 

péči 

JITRO 
Olomouc, 
o.p.s. 

293936
47 

Mozartova 
1176/43a 
Nová Ulice 
779 00 
Olomouc 9 

5556166 
chráněné 
bydlení 

 A  2017 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

            
6,000     

                    
 POV/2021-

2023/293936
47/1  

JITRO 
Olomouc, 
o.p.s. 

293936
47 

Mozartova 
1176/43a 
Nová Ulice 
779 00 
Olomouc 9 

7771226 
denní 

stacionáře 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

          
11,000     

                    
 POV/2021-

2023/293936
47/1  

Jsme tady, 
o.p.s. 

285531
87 

Sokolská 
520/26 
Přerov I-
Město 
750 02 
Přerov 2 

5002960 
centra 

denních 
služeb 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
6,000     

                    
 POV/2021-

2023/285531
87/1  

KAPPA-
HELP, z.s. 

667431
92 

Kojetínská 
382/11 
Přerov I-
Město, 750 
02 Přerov 

1403846 
terénní 

programy 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,500     

                    
 POV/2021-

2023/667431
92/1  



 

 

59 
 

 

 

 

Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

KAPPA-
HELP, z.s. 

667431
92 

Kojetínská 
382/11 
Přerov I-
Město, 750 
02 Přerov 

2932606 

nízkopraho
vá zařízení 
pro děti a 
mládež 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,000     

                    
 POV/2021-

2023/667431
92/1  

KAPPA-
HELP, z.s. 

667431
92 

Kojetínská 
382/11 
Přerov I-
Město, 750 
02 Přerov 

4614010 
odborné 
sociální 

poradenství 
 A  2019 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
1,300     

                    
 POV/2021-

2023/667431
92/1  

KAPPA-
HELP, z.s. 

667431
92 

Kojetínská 
382/11 
Přerov I-
Město, 750 
02 Přerov 

9567487 
kontaktní 

centra 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,625     

                    
 POV/2021-

2023/667431
92/1  

Klíč - 
centrum 
sociálních 
služeb, 
příspěvková 
organizace 

708905
95 

Dolní 
hejčínská 
50/28 
Hejčín 
779 00 
Olomouc 9 

2034728 
chráněné 
bydlení 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
16,000     

                    
 POV/2021-

2023/708905
95/1  

Klíč - 
centrum 
sociálních 
služeb, 
příspěvková 
organizace 

708905
95 

Dolní 
hejčínská 
50/28 
Hejčín 
779 00 
Olomouc 9 

6008321 

domovy pro 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
30,000     

                    
 POV/2021-

2023/708905
95/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Klíč - 
centrum 
sociálních 
služeb, 
příspěvková 
organizace 

708905
95 

Dolní 
hejčínská 
50/28 
Hejčín 
779 00 
Olomouc 9 

6085733 
denní 

stacionáře 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,460     

                    
 POV/2021-

2023/708905
95/1  

Klíč - 
centrum 
sociálních 
služeb, 
příspěvková 
organizace 

708905
95 

Dolní 
hejčínská 
50/28 
Hejčín 
779 00 
Olomouc 9 

6682015 
týdenní 

stacionáře 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

            
6,000     

                    
 POV/2021-

2023/708905
95/1  

Klíč - 
centrum 
sociálních 
služeb, 
příspěvková 
organizace 

708905
95 

Dolní 
hejčínská 
50/28 
Hejčín 
779 00 
Olomouc 9 

7233713 
denní 

stacionáře 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,410     

                    
 POV/2021-

2023/708905
95/1  

Klíč - 
centrum 
sociálních 
služeb, 
příspěvková 
organizace 

708905
95 

Dolní 
hejčínská 
50/28 
Hejčín 
779 00 
Olomouc 9 

9044010 
podpora 

samostatné
ho bydlení 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,030     

                    
 POV/2021-

2023/708905
95/1  

LIPKA, z.s. 
440539

91 

Tetín 
1506/1 
Prostějov 
796 01 
Prostějov 1 

1178467 
sociálně 

terapeutick
é dílny 

 A  2016 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

            
1,400     

                    
 POV/2021-

2023/440539
91/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  
v přímé 

péči 

LIPKA, z.s. 
440539

91 

Tetín 
1506/1 
Prostějov 
796 01 
Prostějov 1 

3361845 
denní 

stacionáře 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

          
11,265     

                    
 POV/2021-

2023/440539
91/1  

LIPKA, z.s. 
440539

91 

Tetín 
1506/1 
Prostějov 
796 01 
Prostějov 1 

7845129 
chráněné 
bydlení 

 A  2016 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
14,000     

                    
 POV/2021-

2023/440539
91/1  

Maltézská 
pomoc, o.p.s. 

267084
51 

Lázeňská 
485/2 
Praha 1 - 
Malá 
Strana 
118 00 
Praha 011 

1577569 
osobní 

asistence 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

          
19,500     

                    
 POV/2021-

2023/267084
51/1  

Maltézská 
pomoc, o.p.s. 

267084
51 

Lázeňská 
485/2 
Praha 1 - 
Malá 
Strana 
118 00 
Praha 011 

2229881 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s 
dětmi 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
5,000     

                    
 POV/2021-

2023/267084
51/1  



 

 

62 
 

 

 

 

Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Maltézská 
pomoc, o.p.s. 

267084
51 

Lázeňská 
485/2 
Praha 1 - 
Malá 
Strana 
118 00 
Praha 011 

4546630 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
0,750     

                    
 POV/2021-

2023/267084
51/1  

Město 
Moravský 
Beroun 

296244 

náměstí 9. 
května 4 
793 05 
Moravský 
Beroun 

9130072 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
5,300     

                    
 POV/2021-

2023/296244/
1  

Městys 
Brodek u 
Přerova 

301078 

Masarykov
o náměstí 
13 
751 03 
Brodek u 
Přerova 

8717119 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,500     

                    
 POV/2021-

2023/301078/
1  

Městys 
Hustopeče 
nad Bečvou 

301329 

náměstí 
Míru 21 
753 66 
Hustopeče 
nad Bečvou 

2187547 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,143     

                    
 POV/2021-

2023/301329/
1  

Nejste sami-
mobilní 
hospic, z.ú. 

487124
3 

Wellnerova 
301/20, 
Nová Ulice, 
779 00 
Olomouc   

5984648 
odlehčovac

í služby 
 A  2018 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 

            
2,500     

  

                

  
 POV/2021-

2023/487124
3/1  



 

 

63 
 

 

 

 

Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  
pracovníků 

v přímé 
péči 

Nové Zámky 
- 
poskytovatel 
sociálních 
služeb, 
příspěvková 
organizace 

708908
71 

Nové 
Zámky 2 
Mladeč 
784 01 
Litovel 

7314180 
chráněné 
bydlení 

 A  2017 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
33,000     

                    
 POV/2021-

2023/708908
71/1  

Nové Zámky 
- 
poskytovatel 
sociálních 
služeb, 
příspěvková 
organizace 

708908
71 

Nové 
Zámky 2 
Mladeč 
784 01 
Litovel 

9398030 

domovy pro 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
94,000     

                    
 POV/2021-

2023/708908
71/1  

Nové Zámky 
- 
poskytovatel 
sociálních 
služeb, 
příspěvková 
organizace 

708908
71 

Nové 
Zámky 2 
Mladeč 
784 01 
Litovel 

9965783 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
16,000     

                    
 POV/2021-

2023/708908
71/1  

Obec Čechy 636177 

Čechy 30 
751 15 
Domaželice 
u Přerova 

6694421 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
1,024     

                    
 POV/2021-

2023/636177/
1  



 

 

64 
 

 

 

 

Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Obec Česká 
Ves - Dům s 
pečovatelsko
u službou 

636037 

Jánského 
341 
790 81 
Česká Ves 

4488828 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
4,500     

                    
 POV/2021-

2023/636037/
1  

Obec 
Troubky, 
Pečovatelská 
služba obce 
Troubky 

302104 

Dědina 
286/29, 
Troubky 
751 02 

6768700 
pečovatels
ká služba 

 A  2020 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,500     

  

                

  
 POV/2021-

2023/302104/
1  

Oblastní unie 
neslyšících 
Olomouc z.s. 

669322
46 

Jungmanno
va 972/25 
Hodolany 
779 00 
Olomouc 9 

2176761 
sociální 

rehabilitace 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
0,940     

                    
 POV/2021-

2023/669322
46/1  

Oblastní unie 
neslyšících 
Olomouc z.s. 

669322
46 

Jungmanno
va 972/25 
Hodolany 
779 00 
Olomouc 9 

3309726 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
0,850     

                    
 POV/2021-

2023/669322
46/1  

Oblastní unie 
neslyšících 
Olomouc z.s. 

669322
46 

Jungmanno
va 972/25 
Hodolany 
779 00 
Olomouc 9 

5597950 
tlumočnick
é služby 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 

            
1,350     

                    
 POV/2021-

2023/669322
46/1  



 

 

65 
 

 

 

 

Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  
pracovníků 

v přímé 
péči 

Oblastní unie 
neslyšících 
Olomouc z.s. 

669322
46 

Jungmanno
va 972/25 
Hodolany 
779 00 
Olomouc 9 

6162164 
odborné 
sociální 

poradenství 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
0,850     

                    
 POV/2021-

2023/669322
46/1  

Odborný 
léčebný 
ústav 
Paseka, 
příspěvková 
organizace 

849081 

Paseka 145 
783 97 
Paseka u 
Šternberka 

7489419 

sociální 
služby 

poskytovan
é ve 

zdravotnick
ých 

zařízeních 
lůžkové 

péče 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
20,000     

                    
 POV/2021-

2023/849081/
1  

Pamatováče
k, o.p.s. 

266679
24 

Karafiátová 
525/5 
Neředín 
779 00 
Olomouc 9 

1753789 
denní 

stacionáře 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,000     

                    
 POV/2021-

2023/266679
24/1  

P-centrum, 
spolek 

608032
91 

Lafayettova 
47/9 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

1777712 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s 
dětmi 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
5,778     

                    
 POV/2021-

2023/608032
91/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

P-centrum, 
spolek 

608032
91 

Lafayettova 
47/9 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

6436814 
odborné 
sociální 

poradenství 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,300     

                    
 POV/2021-

2023/608032
91/1  

Podané ruce 
- osobní 
asistence 

706325
96 

Zborovská 
465 
Místek 
738 01 
Frýdek-
Místek 1 

9423114 
osobní 

asistence 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
6,800     

                    
 POV/2021-

2023/706325
96/1  

POMADOL 
s. r. o. 

277939
23 

Dobnerova 
718/26 
Nová Ulice 
779 00 
Olomouc 9 

4284929 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
7,000     

                    
 POV/2021-

2023/277939
23/1  

Pomocná 
ruka na 
pomoc 
starým a 
handicapova
ným 
občanům, 
z.s. 

697463
38 

Školní 
211/32 
Prostějov 
796 01 
Prostějov 1 

1181164 
osobní 

asistence 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
7,052     

                    
 POV/2021-

2023/697463
38/1  

PONTIS 
Šumperk 
o.p.s. 

258439
07 

Gen. 
Svobody 
2800/68 
Šumperk 

2983262 
azylové 
domy 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

    
14,0
00 

  
70,00

0 
14+5

6 
          

 POV/2021-
2023/258439

07/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  
787 01 
Šumperk 1 

PONTIS 
Šumperk 
o.p.s. 

258439
07 

Gen. 
Svobody 
2800/68 
Šumperk 
787 01 
Šumperk 1 

4911368 
kontaktní 

centra 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,000     

                    
 POV/2021-

2023/258439
07/1  

PONTIS 
Šumperk 
o.p.s. 

258439
07 

Gen. 
Svobody 
2800/68 
Šumperk 
787 01 
Šumperk 1 

4944201 
sociální 

rehabilitace 
 A  2017 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,000     

                    
 POV/2021-

2023/258439
07/1  

PONTIS 
Šumperk 
o.p.s. 

258439
07 

Gen. 
Svobody 
2800/68 
Šumperk 
787 01 
Šumperk 1 

5515996 
odborné 
sociální 

poradenství 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
1,100     

                    
 POV/2021-

2023/258439
07/1  

PONTIS 
Šumperk 
o.p.s. 

258439
07 

Gen. 
Svobody 
2800/68 
Šumperk 
787 01 
Šumperk 1 

6173359 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

          
11,100     

                    
 POV/2021-

2023/258439
07/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

PONTIS 
Šumperk 
o.p.s. 

258439
07 

Gen. 
Svobody 
2800/68 
Šumperk 
787 01 
Šumperk 1 

7177532 
odlehčovac

í služby 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
9,000     

                    
 POV/2021-

2023/258439
07/1  

PONTIS 
Šumperk 
o.p.s. 

258439
07 

Gen. 
Svobody 
2800/68 
Šumperk 
787 01 
Šumperk 1 

8101789 
krizová 
pomoc 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
0,700     

                    
 POV/2021-

2023/258439
07/1  

PONTIS 
Šumperk 
o.p.s. 

258439
07 

Gen. 
Svobody 
2800/68 
Šumperk 
787 01 
Šumperk 1 

9085387 
denní 

stacionáře 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
5,750     

                    
 POV/2021-

2023/258439
07/1  

PONTIS 
Šumperk 
o.p.s. 

258439
07 

Gen. 
Svobody 
2800/68 
Šumperk 
787 01 
Šumperk 1 

9312308 

nízkopraho
vá zařízení 
pro děti a 
mládež 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,049     

                    
 POV/2021-

2023/258439
07/1  

Poradna pro 
občanství / 
Občanská a 
lidská práva 

701006
91 

U Kanálky 
1559/5, 
Vinohrady, 
120 00 
Praha 2 

1979239 
terénní 

programy 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 

            
4,650     

                    
 POV/2021-

2023/701006
91/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  
pracovníků 

v přímé 
péči 

Poradna pro 
občanství / 
Občanská a 
lidská práva 

701006
91 

U Kanálky 
1559/5, 
Vinohrady, 
120 00 
Praha 2 

5079425 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s 
dětmi 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,500     

                    
 POV/2021-

2023/701006
91/1  

Pro Vás, z.s. 
265381

81 

č.p. 227, 
798 03 
Vícov 

1265392 

nízkopraho
vá zařízení 
pro děti a 
mládež 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,149     

                    
 POV/2021-

2023/265381
81/1  

Sdružení 
MOST K 
ŽIVOTU,  z.s
. 

673387
63 

Bohuslava 
Němce 
2811/4 
Přerov I-
Město 
750 02 
Přerov 2 

1933279 
sociálně 

terapeutick
é dílny 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
1,450     

                    
 POV/2021-

2023/673387
63/1  

Sdružení 
MOST K 
ŽIVOTU,  z.s
. 

673387
63 

Bohuslava 
Němce 
2811/4 
Přerov I-
Město 
750 02 
Přerov 2 

6356536 
sociální 

rehabilitace 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
1,200     

                    
 POV/2021-

2023/673387
63/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Sociální 
služby 
Libina, 
příspěvková 
organizace 

750039
88 

Libina 540 
788 05 
Libina 

6151236 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

          
23,000     

                    
 POV/2021-

2023/750039
88/1  

Sociální 
služby 
Libina, 
příspěvková 
organizace 

750039
88 

Libina 540 
788 05 
Libina 

8348519 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
49,000     

                    
 POV/2021-

2023/750039
88/1  

Sociální 
služby Lipník 
nad Bečvou, 
příspěvková 
organizace 

495590
44 

Souhradní 
1393 
Lipník nad 
Bečvou I-
Město 
751 31 
Lipník nad 
Bečvou 

1623387 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

          
10,900     

                    
 POV/2021-

2023/495590
44/1  

Sociální 
služby Lipník 
nad Bečvou, 
příspěvková 
organizace 

495590
44 

Souhradní 
1393 
Lipník nad 
Bečvou I-
Město 
751 31 
Lipník nad 
Bečvou 

8640129 
denní 

stacionáře 
 A  2020 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,500     

  

                

  
 POV/2021-

2023/495590
44/1  

Sociální 
služby města 
Přerova, p.o. 

495588
54 

Kabelíkova 
3217/14a 
Přerov I-
Město 
750 02 
Přerov 2 

1926202 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

          
49,000     

                    
 POV/2021-

2023/495588
54/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Sociální 
služby města 
Přerova, p.o. 

495588
54 

Kabelíkova 
3217/14a 
Přerov I-
Město 
750 02 
Přerov 2 

3742064 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

          
40,000     

                    
 POV/2021-

2023/495588
54/1  

Sociální 
služby města 
Přerova, p.o. 

495588
54 

Kabelíkova 
3217/14a 
Přerov I-
Město 
750 02 
Přerov 2 

6433547 
denní 

stacionáře 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
6,400     

                    
 POV/2021-

2023/495588
54/1  

Sociální 
služby města 
Přerova, p.o. 

495588
54 

Kabelíkova 
3217/14a 
Přerov I-
Město 
750 02 
Přerov 2 

9130254 
osobní 

asistence 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,300     

                    
 POV/2021-

2023/495588
54/1  

Sociální 
služby města 
Přerova, p.o. 

495588
54 

Kabelíkova 
3217/14a 
Přerov I-
Město 
750 02 
Přerov 2 

9841921 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
42,000     

                    
 POV/2021-

2023/495588
54/1  

Sociální 
služby pro 
seniory 
Olomouc, 
příspěvková 
organizace 

750042
59 

Zikova 
618/14 
Nové Sady 
779 00 
Olomouc 9 

1144673 
chráněné 
bydlení 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
76,000     

                    
 POV/2021-

2023/750042
59/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Sociální 
služby pro 
seniory 
Olomouc, 
příspěvková 
organizace 

750042
59 

Zikova 
618/14 
Nové Sady 
779 00 
Olomouc 9 

3342323 
centra 

denních 
služeb 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

          
11,500     

                    
 POV/2021-

2023/750042
59/1  

Sociální 
služby pro 
seniory 
Olomouc, 
příspěvková 
organizace 

750042
59 

Zikova 
618/14 
Nové Sady 
779 00 
Olomouc 9 

3734704 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

          
55,750     

                    
 POV/2021-

2023/750042
59/1  

Sociální 
služby pro 
seniory 
Šumperk, 
příspěvková 
organizace 

750040
11 

U sanatoria 
2631/25 
Šumperk 
787 01 
Šumperk 1 

6068842 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

          
13,248     

                    
 POV/2021-

2023/750040
11/1  

Sociální 
služby pro 
seniory 
Šumperk, 
příspěvková 
organizace 

750040
11 

U sanatoria 
2631/25 
Šumperk 
787 01 
Šumperk 1 

6669041 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

        
172,000     

                    
 POV/2021-

2023/750040
11/1  

Sociální 
služby pro 
seniory 
Šumperk, 
příspěvková 
organizace 

750040
11 

U sanatoria 
2631/25 
Šumperk 
787 01 
Šumperk 1 

8587282 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
58,000     

                    
 POV/2021-

2023/750040
11/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Sociální 
služby pro 
seniory 
Šumperk, 
příspěvková 
organizace 

750040
11 

U sanatoria 
2631/25 
Šumperk 
787 01 
Šumperk 1 

9539561 
chráněné 
bydlení 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
47,000     

                    
 POV/2021-

2023/750040
11/1  

Sociální 
služby 
Šternberk, 
příspěvková 
organizace 

709397
30 

Komenskéh
o 388/40 
Šternberk 
785 01 
Šternberk 1 

6488503 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

          
13,400     

                    
 POV/2021-

2023/709397
30/1  

Sociální 
služby 
Šternberk, 
příspěvková 
organizace 

709397
30 

Komenskéh
o 388/40 
Šternberk 
785 01 
Šternberk 1 

6758499 
domovy pro 

seniory 
 A  2015 

Počet 
registrovan
ých lůžek 

          
17,000     

                    
 POV/2021-

2023/709397
30/1  

SOS dětské 
vesničky,z.s. 

407933 

Strakonická 
98, 
Lahovice, 
159 00 
Praha 5  

4186421 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s 
dětmi 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

          
11,700     

                    
 POV/2021-

2023/407933/
1  

SOUŽITÍ 
2005, o.p.s. 

268732
65 

Na Bukovci 
1 
Mikulovice 
790 84 
Mikulovice 
u Jeseníku 
1 

7842681 
pečovatels
ká služba 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
7,800     

                    
 POV/2021-

2023/268732
65/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Společenství 
Romů na 
Moravě 
Romano 
jekhetaniben 
pre Morava 

440151
78 

Bratislavsk
á 244/65a 
Brno-sever, 
Zábrdovice 
602 00 
Brno 2 

3165478 

nízkopraho
vá zařízení 
pro děti a 
mládež 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
1,143     

                    
 POV/2021-

2023/440151
78/1  

Společenství 
Romů na 
Moravě 
Romano 
jekhetaniben 
pre Morava 

440151
78 

Bratislavsk
á 244/65a 
Brno-sever, 
Zábrdovice 
602 00 
Brno 2 

8450481 
terénní 

programy 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
1,500     

                    
 POV/2021-

2023/440151
78/1  

SPOLEČNĚ-
JEKHETANE
, o.p.s. 

681452
09 

U Tiskárny 
515/3 
702 00 
Ostrava 

4672580 
terénní 

programy 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,000     

                    
 POV/2021-

2023/681452
09/1  

SPOLEČNĚ-
JEKHETANE
, o.p.s. 

681452
09 

U Tiskárny 
515/3 
702 00 
Ostrava 

5477461 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s 
dětmi 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,550     

                    
 POV/2021-

2023/681452
09/1  

SPOLEČNĚ-
JEKHETANE
, o.p.s. 

681452
09 

U Tiskárny 
515/3 
702 00 
Ostrava 

6804682 
odborné 
sociální 

poradenství 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 

            
0,675     

                    
 POV/2021-

2023/681452
09/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  
pracovníků 

v přímé 
péči 

Společnost 
Mana, o. p. 
s. 

266605
71 

Komenskéh
o 921/23, 
779 00 
Olomouc 9 

7227642 
sociální 

rehabilitace 
 A  2020 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

  
            
4,000     

          

  

    

  
 POV/2021-

2023/266605
71/1  

Společnost 
Mana, o. p. 
s. 

266605
71 

Komenskéh
o 921/23, 
779 00 
Olomouc 9 

8175449 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,700     

                    
 POV/2021-

2023/266605
71/1  

Společnost 
Mana, o. p. 
s. 

266605
71 

Komenskéh
o 921/23, 
779 00 
Olomouc 9 

8241758 
sociální 

rehabilitace 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,800     

                    
 POV/2021-

2023/266605
71/1  

Společnost 
Podané ruce 
o.p.s. 

605576
21 

Hilleho 
1842/5, 
Černá Pole, 
602 00 
Brno 

1177514 

nízkopraho
vá zařízení 
pro děti a 
mládež 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
4,497     

              
              
1,00
0     

 
(budouc
í výzvy)  

  
 POV/2021-

2023/605576
21/1  



 

 

76 
 

 

 

 

Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Společnost 
Podané ruce 
o.p.s. 

605576
21 

Hilleho 
1842/5, 
Černá Pole, 
602 00 
Brno 

1974751 
terénní 

programy 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
1,400     

                    
 POV/2021-

2023/605576
21/1  

Společnost 
Podané ruce 
o.p.s. 

605576
21 

Hilleho 
1842/5, 
Černá Pole, 
602 00 
Brno 

1986132 
kontaktní 

centra 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,900     

                    
 POV/2021-

2023/605576
21/1  

Společnost 
Podané ruce 
o.p.s. 

605576
21 

Hilleho 
1842/5, 
Černá Pole, 
602 00 
Brno 

2234863 

nízkopraho
vá zařízení 
pro děti a 
mládež 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,200     

                    
 POV/2021-

2023/605576
21/1  

Společnost 
Podané ruce 
o.p.s. 

605576
21 

Hilleho 
1842/5, 
Černá Pole, 
602 00 
Brno 

2377304 
kontaktní 

centra 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,800     

                    
 POV/2021-

2023/605576
21/1  

Společnost 
Podané ruce 
o.p.s. 

605576
21 

Hilleho 
1842/5, 
Černá Pole, 
602 00 
Brno 

2727608 
terénní 

programy 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 

            
1,300     

                    
 POV/2021-

2023/605576
21/1  



 

 

77 
 

 

 

 

Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  
pracovníků 

v přímé 
péči 

Společnost 
Podané ruce 
o.p.s. 

605576
21 

Hilleho 
1842/5, 
Černá Pole, 
602 00 
Brno 

4631570 
odborné 
sociální 

poradenství 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,300     

                    
 POV/2021-

2023/605576
21/1  

Společnost 
Podané ruce 
o.p.s. 

605576
21 

Hilleho 
1842/5, 
Černá Pole, 
602 00 
Brno 

6091729 

nízkopraho
vá zařízení 
pro děti a 
mládež 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,900     

                    
 POV/2021-

2023/605576
21/1  

Společnost 
Podané ruce 
o.p.s. 

605576
21 

Hilleho 
1842/5, 
Černá Pole, 
602 00 
Brno 

7681237 

nízkopraho
vá zařízení 
pro děti a 
mládež 

 A  2018 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,997     

  

            

              
1,00
0     

 
(budouc
í výzvy)  

  
 POV/2021-

2023/605576
21/1  



 

 

78 
 

 

 

 

Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Společnost 
Podané ruce 
o.p.s. 

605576
21 

Hilleho 
1842/5, 
Černá Pole, 
602 00 
Brno 

8003700 
odborné 
sociální 

poradenství 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,100     

                    
 POV/2021-

2023/605576
21/1  

Společnost 
Podané ruce 
o.p.s. 

605576
21 

Hilleho 
1842/5, 
Černá Pole, 
602 00 
Brno 

8416334 
terénní 

programy 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,500     

              
              
1,00
0     

 
(budouc
í výzvy)  

  
 POV/2021-

2023/605576
21/1  

Společnost 
Podané ruce 
o.p.s. 

605576
21 

Hilleho 
1842/5, 
Černá Pole, 
602 00 
Brno 

9893159 
terénní 

programy 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,600     

                    
 POV/2021-

2023/605576
21/1  

Společnost 
pro ranou 
péči, 
pobočka pro 
rodinu 
Olomouc   

824386
7 

U botanické 
zahrady 
828/4, 779 
00 
Olomouc  

5782187 raná péče  A  2021 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

          
10,000     

                    
 POV/2021-

2023/824386
7/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Společnost 
pro ranou 
péči, 
pobočka pro 
rodinu 
Olomouc   

824386
7 

U botanické 
zahrady 
828/4, 779 
00 
Olomouc  

7203556 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s 
dětmi 

 A  2021 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,300     

                    
 POV/2021-

2023/824386
7/1  

Společnost 
pro ranou 
péči, 
pobočka pro 
zrak 
Olomouc   

750950
09 

Střední 
novosadsk
á 356/52 
Nové Sady 
779 00 
Olomouc 9 

4755953 raná péče  A  2021 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
5,100     

                    
 POV/2021-

2023/750950
09/1  

Spolek Trend 
vozíčkářů 
Olomouc 

619846
80 

Lužická 
101/7 
Povel 
779 00 
Olomouc 9 

1766130 
osobní 

asistence 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
9,500     

                    
 POV/2021-

2023/619846
80/1  

Spolek Trend 
vozíčkářů 
Olomouc 

619846
80 

Lužická 
101/7 
Povel 
779 00 
Olomouc 9 

5056213 
odborné 
sociální 

poradenství 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
1,500     

                    
 POV/2021-

2023/619846
80/1  

Spolek Trend 
vozíčkářů 
Olomouc 

619846
80 

Lužická 
101/7 
Povel 
779 00 
Olomouc 9 

7461945 
sociální 

rehabilitace 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 

            
2,241     

                    
 POV/2021-

2023/619846
80/1  



 

 

80 
 

 

 

 

Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  
pracovníků 

v přímé 
péči 

SPOLU 
Olomouc, 
z.ú. 

637291
13 

Dolní 
náměstí 
27/38 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

3878981 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,320     

                    
 POV/2021-

2023/637291
13/1  

SPOLU 
Olomouc, 
z.ú. 

637291
13 

Dolní 
náměstí 
27/38 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

3970478 
osobní 

asistence 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
5,505     

                    
 POV/2021-

2023/637291
13/1  

SPOLU 
Olomouc, 
z.ú. 

637291
13 

Dolní 
náměstí 
27/38 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

5269914 
odlehčovac

í služby 
 A  2021 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,180     

                    
 POV/2021-

2023/637291
13/1  

SPOLU 
Olomouc, 
z.ú. 

637291
13 

Dolní 
náměstí 
27/38 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

7039256 
sociální 

rehabilitace 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,645     

                    
 POV/2021-

2023/637291
13/1  



 

 

81 
 

 

 

 

Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Spolusetkává
ní Přerov, z. 
ú. 

415042
2 

Kosmákova 
2324/46 
Přerov I-
Město 
750 02 
Přerov 2 

4709217 
denní 

stacionáře 
 A  2016 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
7,000     

                    
 POV/2021-

2023/415042
2/1  

Statutární 
město 
Olomouc 

299308 

Horní 
náměstí 
583 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

1495713 
azylové 
domy 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

    
48,0
00 

  
48,00

0 
            

 POV/2021-
2023/299308/

1  

Statutární 
město 
Olomouc 

299308 

Horní 
náměstí 
583 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

2281911 noclehárny  A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
10,000     

                    
 POV/2021-

2023/299308/
1  

Statutární 
město 
Olomouc 

299308 

Horní 
náměstí 
583 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

4245948 
azylové 
domy 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

    
26,0
00 

  
78,00

0 
26+5

2 
          

 POV/2021-
2023/299308/

1  

Středisko 
sociální 
prevence 
Olomouc, 
příspěvková 
organizace 

750044
37 

Olomouc 
Na 
Vozovce 
622/26 
PSČ 77900  

1016631 
odborné 
sociální 

poradenství 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

          
13,369     

                    
 POV/2021-

2023/750044
37/1  



 

 

82 
 

 

 

 

Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Středisko 
sociální 
prevence 
Olomouc, 
příspěvková 
organizace 

750044
37 

Na 
Vozovce 
622/26 
Nová Ulice 
779 00 
Olomouc 9 

3807446 
intervenční 

centra 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
4,900     

                    
 POV/2021-

2023/750044
37/1  

Středisko 
sociální 
prevence 
Olomouc, 
příspěvková 
organizace 

750044
37 

Na 
Vozovce 
622/26 
Nová Ulice 
779 00 
Olomouc 9 

4299116 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
rodiny s 
dětmi 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
1,500     

                    
 POV/2021-

2023/750044
37/1  

Svaz 
neslyšících a 
nedoslýchav
ých osob v 
ČR, z.s., 
Krajská 
organizace 
Olomouckéh
o kraje p.s. 

709377
29 

Gen. 
Svobody 
2800/68 
Šumperk 
787 01 
Šumperk 1 

3888645 
odborné 
sociální 

poradenství 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
0,500     

                    
 POV/2021-

2023/709377
29/1  

Svaz 
neslyšících a 
nedoslýchav
ých osob v 
ČR, z.s., 
Krajská 
organizace 
Olomouckéh
o kraje p.s. 

709377
29 

Gen. 
Svobody 
2800/68 
Šumperk 
787 01 
Šumperk 1 

3893069 
odborné 
sociální 

poradenství 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
0,500     

                    
 POV/2021-

2023/709377
29/1  



 

 

83 
 

 

 

 

Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Svaz 
neslyšících a 
nedoslýchav
ých osob v 
ČR, z.s., 
Krajská 
organizace 
Olomouckéh
o kraje p.s. 

709377
29 

Gen. 
Svobody 
2800/68 
Šumperk 
787 01 
Šumperk 1 

7306950 
odborné 
sociální 

poradenství 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
0,400     

                    
 POV/2021-

2023/709377
29/1  

Svaz 
neslyšících a 
nedoslýchav
ých osob v 
ČR, z.s., 
Krajská 
organizace 
Olomouckéh
o kraje p.s. 

709377
29 

Gen. 
Svobody 
2800/68 
Šumperk 
787 01 
Šumperk 1 

8412908 
odborné 
sociální 

poradenství 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
0,500     

                    
 POV/2021-

2023/709377
29/1  

Technické 
služby 
Zábřeh, 
příspěvková 
organizace 

653986
6 

Dvorská 
19,  
789 01 
Zábřeh 

1971172 
azylové 
domy 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

    
17,0
00 

  
17,00

0 
            

 POV/2021-
2023/653986

6/1  

Technické 
služby 
Zábřeh, 
příspěvková 
organizace 

653986
6 

Dvorská 
19,  
789 01 
Zábřeh 

3190685 
azylové 
domy 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

    
11,0
00 

  
42,00

0 
11+3

1 
          

 POV/2021-
2023/653986

6/1  

TyfloCentrum 
Olomouc, o. 
p. s. 

258622
94 

I. P. 
Pavlova 
184/69 
Nová Ulice 
779 00 
Olomouc 9 

2092050 
sociální 

rehabilitace 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
1,800     

                    
 POV/2021-

2023/258622
94/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

TyfloCentrum 
Olomouc, o. 
p. s. 

258622
94 

I. P. 
Pavlova 
184/69 
Nová Ulice 
779 00 
Olomouc 9 

3426807 

sociálně 
aktivizační 
služby pro 
seniory a 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
3,550     

                    
 POV/2021-

2023/258622
94/1  

TyfloCentrum 
Olomouc, o. 
p. s. 

258622
94 

I. P. 
Pavlova 
184/69 
Nová Ulice 
779 00 
Olomouc 9 

5161582 
odborné 
sociální 

poradenství 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
0,900     

                    
 POV/2021-

2023/258622
94/1  

Vincentinum 
- 
poskytovatel 
sociálních 
služeb 
Šternberk, 
příspěvková 
organizace 

750044
29 

Sadová 
1426/7 
Šternberk 
785 01 
Šternberk 1 

5561320 
domovy se 
zvláštním 
režimem 

 A  2016 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
18,000     

                    
 POV/2021-

2023/750044
29/1  

Vincentinum 
- 
poskytovatel 
sociálních 
služeb 
Šternberk, 
příspěvková 
organizace 

750044
29 

Sadová 
1426/7 
Šternberk 
785 01 
Šternberk 1 

8167770 

domovy pro 
osoby se 

zdravotním 
postižením 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

        
171,000     

                    
 POV/2021-

2023/750044
29/1  

Vincentinum 
- 
poskytovatel 
sociálních 
služeb 

750044
29 

Sadová 
1426/7 
Šternberk 
785 01 
Šternberk 1 

8780373 
chráněné 
bydlení 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
14,000     

                    
 POV/2021-

2023/750044
29/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  
Šternberk, 
příspěvková 
organizace 

Vojenská 
nemocnice 
Olomouc 

608006
91 

Sušilovo 
nám. 1/5 
Klášterní 
Hradisko 
779 00 
Olomouc 9 

2608101 

sociální 
služby 

poskytovan
é ve 

zdravotnick
ých 

zařízeních 
lůžkové 

péče 

 A  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
10,000     

                    
 POV/2021-

2023/608006
91/1  

z.s. iPoradna 
265339

52 

Wurmova 
577/7 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

2438290 
sociální 

rehabilitace 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,700     

                    
 POV/2021-

2023/265339
52/1  

z.s. iPoradna 
265339

52 

Wurmova 
577/7 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

8837233 
odborné 
sociální 

poradenství 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
1,900     

                    
 POV/2021-

2023/265339
52/1  

z.s. iPoradna 
265339

52 

Wurmova 
577/7 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

9221006 
telefonická 

krizová 
pomoc 

 A  2016 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,837     

                    
 POV/2021-

2023/265339
52/1  



 

 

86 
 

 

 

 

Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

ZAHRADA 
2000 z. s. 

649883
09 

Na Mýtince 
32 
Bukovice 
790 01 
Jeseník 1 

6382746 
sociálně 

terapeutick
é dílny 

 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,200     

                    
 POV/2021-

2023/649883
09/1  

ZAHRADA 
2000 z. s. 

649883
09 

Na Mýtince 
32 
Bukovice 
790 01 
Jeseník 1 

6514378 
sociální 

rehabilitace 
 A  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
6,000     

                    
 POV/2021-

2023/649883
09/1  

Zet-My, z.s. 
880233

5 

Náves 
Svobody 
706/8a, 
Holice, 779 
00 
Olomouc 9 

7367225 
odlehčovac

í služby 
 A  2021 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
4,458     

  

                

  
 POV/2021-

2023/880233
5/1  

Bílý kruh 
bezpečí, z.s. 

476074
83 

U Trojice 
1042/2 
Praha 5 - 
Smíchov 
150 00 
Praha 5 

3791851 
odborné 
sociální 

poradenství 
 B  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
0,814     

                    
 POV/2021-

2023/476074
83/1  

Centrum pro 
dětský sluch 
Tamtam, 
o.p.s. 

499811 

Hábova 
1571/22, 
Stodůlky, 
155 00 
Praha 5  

7118025 raná péče  B  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 

            
1,600     

                    
 POV/2021-

2023/499811/
1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  
pracovníků 

v přímé 
péči 

Centrum pro 
dětský sluch 
Tamtam, 
o.p.s. 

499811 

Hábova 
1571/22, 
Stodůlky, 
155 00 
Praha 5  

9280386 
odborné 
sociální 

poradenství 
 B  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
0,120     

                    
 POV/2021-

2023/499811/
1  

ESTER z. s. 
705999

63 

Bílý Potok 
152 
790 70 
Javorník u 
Jeseníku 

3412710 
terapeutick
é komunity 

 B  2015 
Počet 

registrovan
ých lůžek 

          
14,000     

                    
 POV/2021-

2023/705999
63/1  

Národní rada 
osob se 
zdravotním 
postižením 
České 
republiky, 
z.s. 

708564
78 

Partyzánsk
á 1/7 
Praha 7-
Holešovice 
170 00 
Praha 7  

2888527 
odborné 
sociální 

poradenství 
 B  2016 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
1,000     

                    
 POV/2021-

2023/708564
78/1  

P-centrum, 
spolek 

608032
91 

Lafayettova 
47/9 
Olomouc 
779 00 
Olomouc 9 

8526003 
služby 

následné 
péče 

 B  2016 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
4,500     

                    
 POV/2021-

2023/608032
91/1  
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Název 
poskytovate
le 

IČ 

Sídlo 
poskytovat

ele 
(adresa) 

Identifiká
tor 

služby 

Druh 
služby 

 
Progra

m 
podpo

ry  

Rok 
zařaze
ní do 
sítě 

Jednotka 

Počet jednotek financovaných 
prostřednictvím rozpočtu Olomouckého 

kraje 
Program finanční podpory poskytování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji a  

Individuální projekt  
  

Počet 
jednotek 

financovaný
ch z 

Individuálníh
o projektu 

Olomouckéh
o kraje 

Jiné zdroje 

 Doplňující 
informace  

 č. j. 
Pověření  

Podprogr
am č. 1 a 

2 

Podprogr
am č. 4 

IP Pozn. IP Pozn. EU 
 

KPS
VL  

MA
S 

 
Pozn

.  

Tyfloservis, 
o.p.s. 

262004
81 

Krakovská 
1695/21, 
Nové 
Město, 110 
00 Praha 1 

5217292 
sociální 

rehabilitace 
 B  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
2,550     

                    
 POV/2021-

2023/262004
81/1  

VČELKA 
sociální 
služby o.p.s 

247329
15 

Pivovarská 
170/3, 
Beroun-
Centrum, 
266 01 
Beroun 1 

3183436 
pečovatels
ká služba 

 B  2022 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
6,700     

  

                

    

VČELKA 
sociální 
služby o.p.s 

247329
15 

Pivovarská 
170/3, 
Beroun-
Centrum, 
266 01 
Beroun 1 

7382079 
osobní 

asistence 
 B  2022 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
4,000     

  

                

    

VIDA z. s. 
266366

54 

Dukelských 
hrdinů 
969/6, 
Praha 7-
Holešovice, 
170 00 
Praha 7  

3550580 
odborné 
sociální 

poradenství 
 B  2015 

Údaje o 
personální

m 
zabezpeče
ní - úvazky 
pracovníků 

v přímé 
péči 

            
0,749     

                    
 POV/2021-

2023/266366
54/1  
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Příloha č. 2 – Evaluační zpráva o naplňování SPRSS pro roky 

2021-2023 za rok 2021 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém 
kraji pro roky 2021-2023 

Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro 
roky 2021-2023 za rok 2021 
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Použité zkratky: 

ESF Evropský sociální fond 

IP Individuální projekt 

KISSoS Krajský informační systém sociálních služeb 

KPSS Komunitní plánování sociálních služeb 

KRKOS Krajská koordinační skupina 

KÚOK Krajský úřad Olomouckého kraje 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

OK Olomoucký kraj 

OPZ Operační program Zaměstnanost 

ORP Obec s rozšířenou působností 

OSV Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje  

OÚORP Obecní úřad obce s rozšířenou působností 

PAS Porucha autistického spektra 

POSTUP  Postup pro aktualizaci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje 

PS Pracovní skupiny organizační struktury střednědobého plánování 

ROK Rada Olomouckého kraje 

RÚIAN Registr územní identifikace, adres a nemovitostí 

SPOD Sociálně právní ochrana dětí 

SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností 

ZOK Zastupitelstvo Olomouckého kraje 
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1. Úvod 

 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021-2023 

(dále jen “Střednědobý plán 2021-2023“) byl zpracován v souladu s ustanovením § 95 

písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o sociálních službách“), dle kterého kraj zpracovává střednědobý plán 

rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se zástupci 

poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou sociální služby 

poskytovány.  

Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb se dle § 3 písm. h) zákona 

o sociálních službách rozumí strategický dokument obce nebo kraje schválený na 

dobu 3 let, který je výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na území obce nebo 

kraje a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím dostupných zdrojů; jeho 

obsahem je souhrn a výsledky podkladových analýz a dat, popis způsobu zpracování 

plánu včetně vymezení spolupráce s obcemi, s poskytovateli sociálních služeb 

a osobami, kterým jsou sociální služby poskytovány, popis a analýza dostupných 

zdrojů a potřeb osob, kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického 

vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje sociálních služeb obsahující popis 

budoucího žádoucího stavu a opatření, jejichž prostřednictvím by mělo být tohoto 

stavu dosaženo, povinnosti zúčastněných subjektů, postup sledování 

a vyhodnocování plnění plánu včetně způsobu, jakým lze provést změny v poskytování 

sociálních služeb a způsob zajištění sítě sociálních služeb na území kraje; 

střednědobý plán rozvoje sociálních služeb může být doplněn akčními plány 

zpracovanými na období jednoho roku, které vycházejí ze střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb. 

 

Nedílnou součástí Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji 

(dále jen „Střednědobý plán“) je Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého 

kraje na daný rok (dále jen „Akční plán“). Akční plán je jednoletým prováděcím 

dokumentem, jehož cílem je nastavení sítě sociálních služeb v souladu s prioritami 

a cíli Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v OK, včetně jejich aktualizace 

s ohledem na reálné potřeby, kvalitu, efektivitu poskytované péče a finanční 

udržitelnost podporovaného systému. Obsahem Akčního plánu je: 

- Aktualizovaná síť sociálních služeb na území OK;  

- celkové náklady na poskytování sociálních služeb v OK a vymezení 

předpokládané výše krajem požadované dotace na poskytování sociálních 

služeb zařazených do sítě sociálních služeb na příslušný rozpočtový rok 

a předpokládaný požadavek na následující 2 rozpočtové roky; 

- seznam opatření střednědobého plánu naplněných v daném roce; 

- Evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 

v OK. 
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V souladu s aktualizovaným  POSTUPem pro aktualizaci sítě sociálních 

služeb Olomouckého kraje, schváleným usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje 

č. UZ/2/64/2020 ze dne 21. 12. 2020 (dále jen“ POSTUP“), který stanovuje pravidla 

pro aktualizaci sítě a upravuje podmínky pro zařazení nových sociálních služeb do 

sítě, probíhalo naplňování cílů a opatření Střednědobého plánu 2021-2023. 

 

Evaluace cílů a opatření pracovních skupin a rámcových cílů a opatření slouží 

k objektivnímu zjištění stavu naplnění Střednědobého plánu. Účelem evaluace je tak 

zmapovat skutečně dosažené výsledky v porovnání s nastavenými výstupy 

uvedenými ve Střednědobém plánu. Evaluace cílů a opatření pro jednotlivé pracovní 

skupiny je zpracována manažery jednotlivých skupin, ve spolupráci se členy dané 

pracovní skupiny. Evaluaci průřezových cílů a opatření zpracovává koordinátor 

střednědobého plánování sociálních služeb. Připomínkování dokumentu probíhá 

napříč celou organizační strukturou plánování sociálních služeb na krajské úrovni, do 

které jsou zapojeni zástupci poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb.  

 

2. Evaluace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji 

pro roky 2021-2023 pro rok 2021  

 

Střednědobý plán 2021-2023 definuje 37 cílů a 111 opatření navržených k realizaci 
v období platnosti plánu. 

 

Celkový počet stanovených cílů a opatření Střednědobého plánu 2021-2023 

č. PS Název pracovní skupiny Cílů celkem Opatření celkem 

  1. Děti, mládež a rodina 4 14 

  2. Osoby se zdravotním postižením 13 30 

  3. Senioři 6 32 

  4. Etnické menšiny a cizinci 1 1 

  5. Osoby v krizi a osoby sociálně 
vyloučené 

5 14 

  6. Osoby ohrožené návykovým jednáním 2 6 

  7. Průřezové cíle a opatření  6 14 

Celkem všechny skupiny 37 111 

 

Evaluační zpráva Střednědobého plánu 2021-2023 pro rok 2021, byla zpracována 

v implementační fázi procesu střednědobého plánování, zaměřena je na realizaci cílů 

a opatření v prvním roce platnosti strategického dokumentu. V souhrnném přehledu 
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cílů a opatření, v části 5 Shrnutí, je zhodnoceno, zda bylo dané opatření v roce 2021 

naplněno, rozpracováno, průběžně naplňováno, nebo nenaplněno. 

Přestože byl rok 2021 vzhledem k epidemiologické situace ve spojení s onemocněním 

COVID – 19 a s tím souvisejícími různými epidemiologickými opatřeními a omezeními, 

mimořádně náročný pro mnoho oborů, prokázali pracovníci sociálních služeb 

maximální pracovitost, obětavost a úsilí. Prioritní orientace na ochranu zdraví 

zaměstnanců a klientů umožnila u sociálních služeb, především u služeb péče, provoz 

zařízení. Sociální služby dokázaly pečovat o uživatele i v tom nejnáročnějším období, 

kdy mnoho z ostatních činností bylo ve velké míře potlačeno. V plánování sociálních 

služeb byly nastavené procesy zachovány a alespoň dílčím způsobem byly stanovené 

cíle naplněny. 

 

 

 

 

3. Priority jednotlivých pracovních skupin 

Průřezové cíle 

Přehled definovaných cílů a opatření: rok 2021 

 

Cíl P 1 Podpora procesu plánování sociálních služeb na místní a regionální 

úrovni 

Kód opatření P 1.1 

Název opatření  Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování na 

krajské úrovni 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření  

1. Cyklický proces plánování sociálních služeb na krajské úrovni 

2. Tvorba Akčních plánů na příslušný rok 

3. Činnost PS zařazených do organizační struktury pro plánování 

sociálních služeb na krajské úrovni  

4. Pravidelná roční evaluace Střednědobého plánu 2021–2023 

5. Aktualizace cílů a opatření Střednědobého plánu 2021–2023 v 

případě nově identifikovaných potřeb zjištěných na území OK 

prostřednictvím aktualizace sítě sociálních služeb OK 

6. Upevnění spolupráce v oblasti plánování sociálních služeb napříč 

krajskou a obecní úrovní  

7. Využití klíčové aktivity individuálního projektu zaměřené na podporu 

plánování sociálních služeb na krajské úrovni 
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Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2021 

1. Cykličnost a kontinuita procesu plánování sociálních služeb na krajské 

úrovni byla v roce 2021 realizována prostřednictvím jednání 

pracovních skupin pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni, 

započata byla implementační fáze Střednědobému plánu 2021-2023 

2. Zpracování Akčního plánu probíhá v souladu s platnými právními 

předpisy a  schválenými postupy, mimo jiné s vyhláškou 387/2017 

Sb., kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších 

předpisů a „Minimálními kritérii pro plánování rozvoje sociálních 

služeb na krajské úrovni“. Při tvorbě Akčního plánu jsou OK využita 

dostupná data z Registru poskytovatelů sociálních služeb, Krajského 

informačního systému sociálních služeb OK, data z interních zdrojů 

krajského úřadu, údaje od poskytovatelů sociálních služeb a další. 

Akční plán 2022 byl schválen usnesením ZOK č. UZ/5/59/2021 ze dne 

21. 6. 2021 

3. V průběhu roku 2021 byla činnost PS zařazených do organizační 

struktury pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni 

nepřerušena. Procesy v rámci PS byly podpořeny v rámci projektu 

„Podpora plánování sociálních služeb a sociální práce na území 

Olomouckého kraje v návaznosti na zvyšování jejich dostupnosti a 

kvality II.“, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015995 (dále jen „IP 

Podpora plánování II“), který je spolufinancován ESF a státním 

rozpočtem České republiky v rámci OPZ 

4. Evaluace cílů a opatření SPRSS 2021-2023 za rok 2021 pro jednotlivé 

PS byla zpracována manažery jednotlivých skupin, ve spolupráci se 

členy dané PS, průřezové cíle byly zpracovány koordinátorem 

plánování. Evaluační zpráva SPRSS 2021-2023 za rok 2021 byla 

připomínkována napříč celou organizační strukturou plánování 

sociálních služeb na krajské úrovni a je součástí Akčního plánu 2022 

 5. V průběhu prvního roku platnosti SPRSS 2021-2023 nebyly 

identifikovány nové potřeby cílových skupin v takovém rozsahu, které 

by vyžadovaly aktualizaci cílů a opatření dokumentu 

6. Nastavená spolupráce byla oboustranně rozvíjena, a to jak v procesu 

plánování sociálních služeb na území OK, tak v procesu aktualizace 

sítě sociálních služeb OK. Ve spolupráci s krajskou organizační 

strukturou pro plánování sociálních služeb, zpracoval OSV Akční plán 

2022. Na zpracování Evaluační zprávy SPRSS 2021-2023 za rok 2021, 

která je součástí Akčního plánu 2022 se spolupodíleli členové 

jednotlivých PS vyhodnocením jednotlivých cílů a opatření za danou 

PS a připomínkováním celého dokumentu 

7. Prostřednictvím klíčové aktivity IP Podpora plánování II mají možnost 

členové PS (dle cílových skupin), po dobu realizace individuálního 

projektu, využít uzavření dohody o provedení práce. Dále pak využití 

metodické podpory poskytované v rámci zakázky „Podpora 

plánování sociálních služeb na krajské a místní úrovni“ 
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Hodnotící indikátory 
 Zpracovaný Akční plán na příslušný rok - Ano 

 Aktualizovaná síť sociálních služeb OK na jednotlivé roky platnosti 

Střednědobého plánu 2021–2023 - Ano 

 Využitelné výstupy z činnosti PS zařazených do organizační struktury 

pro plánování sociálních služeb na krajské úrovni - Ano 

 Zpracovaná evaluační zpráva za jednotlivé roky platnosti 

Střednědobého plánu 2021–2023 - Ano 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

Průběžně naplňováno 

Kód opatření  P 1.2 

Název opatření Plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování na 

obecní úrovni 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření  

1. Zachování přenosu informací prostřednictvím komunikační platformy 

pracovních skupin KRKOS a Skupiny ORP 

2. Využití modulu aplikace KISSoS – „Plánování sociálních služeb“, 

vedoucí k tvorbě komunitních plánů s jednotnou strukturou, 

s možností jejich každoroční evaluace a vyhodnocení naplnění cílů 

a opatření  

3. Využití modulu aplikace KISSoS – „Obce – potřebnost sociálních 

služeb“, umožňující zjišťování potřebnosti sociálních služeb pro 

danou lokalitu 

4. Aplikace Metodické příručky pro plánování sociálních služeb na 

místní úrovni 

5. Využití klíčové aktivity IP zaměřené na podporu plánování sociálních 

služeb na obecní úrovni (metodická podpora, vzdělávání) 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2021 

1. Přenos informací a koordinace poskytování sociálních služeb mezi 

obecní a krajskou úrovní byl v průběhu roku 2021 uskutečňován na 

společných setkání skupiny KRKOS, jejíž členy jsou koordinátoři 

plánování sociálních služeb na obecní úrovni, kteří poskytují aktuální 

informace o sociálních službách z plánujících lokalit OK. Koordinace 

sociálních služeb je uskutečňována dále prostřednictvím setkání 

Skupiny ORP, ve které jsou zastoupeni vedoucí sociálních odborů 

OÚORP. Členové pracovní Skupiny ORP se v roce 2021 podíleli na 

zpracování vyjádření OÚORP k žádostem poskytovatelů o zařazení   



 

 

96 

 

 
nové sociální služby do sítě sociálních služeb v OK na rok 2022 a 

aktualizaci jednotek na období roku 2022. 

2. V průběhu roku 2021 byl modul Plánování sociálních služeb nasazen 

do produkčního prostředí aplikace KISSoS, avšak prozatím není 

využíván. Jednotná podoba připravovaných plánů rozvoje v sociální 

oblasti na jednotlivých SO ORP je řešena na základě metodické 

podpory ze strany dodavatele v rámci aktivity projektu. 

3. Využití modulu aplikace KISSoS – „Obce – potřebnost sociálních 

služeb“ – modul je plně v provozu. 

4. V rámci realizace metodické podpory pro krajskou a místní úroveň, 

kterou prostřednictvím IP Podpora plánování II. zajišťují odborníci ze 

společnosti ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú byly 

podpořeny všechny SO ORP v aplikaci Metodické příručky pro 

plánování sociálních služeb na místní úrovni do praxe. Hlavním 

důvodem aplikace příručky je nastavení jednotného systému 

plánování sociálních služeb na území OK, dále pak v neposlední řadě 

sjednocení podoby komunitních plánů 

5. Plánování sociálních služeb na obecní úrovni bylo podpořeno 

zajištěním metodické podpory pro krajskou a místní úroveň, kterou 

prostřednictvím IP Podpora plánování II. zajišťují odborníci ze 

společnosti ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. V roce 2021 

byla zajištěna metodická podpora v celkovém rozsahu 568,5 hodin. 

Rozsah podpory na jednotlivých úřadech obcí s rozšířenou 

působností byl konkretizován dle potřeb plánujících lokalit. 

Metodická podpora probíhala průběžně, prostřednictvím on-line 

platforem či osobních setkání 

Hodnotící indikátory 

výstupů a výsledků 

 

 Pravidelné jednání skupiny KRKOS a Skupiny ORP - Ano 

 Využití modulu aplikace KISSoS – „Plánování sociálních služeb“ v 

aplikaci KISSoS - Ne 

 Využití modulu – „Obce – Potřebnost sociálních služeb“ v aplikaci 

KISSoS - Ano 

 Aktuální komunitní plány dle územní působnosti OÚORP, vytvořené 

v souladu s Metodickou příručkou pro plánování sociálních služeb na 

místní úrovni - Ano 

 Využití klíčové aktivity IP zaměřené na podporu plánování sociálních 

služeb na obecní úrovni - Ano 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

Průběžně naplňováno 

 

Kód patření  P 1.3 

Název opatření Spolupráce OK a obcí s rozšířenou působností v oblasti plánování a 

síťování sociálních služeb s dopadem na financování sociálních 

služeb 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Proškolení a metodické vedení uživatelů modulu „Plánování 

sociálních služeb“ a modulu „Obce – Potřebnost sociálních služeb“ v 

aplikaci KISSoS 

2. Aktivní sběr potřebných dat vztahujících se k potřebnosti sociálních 

služeb na území OÚORP 
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3. Zapojení kompetentních pracovníků OÚORP do plánování sociálních 

služeb na krajské úrovni 

4. Jednání vedoucí k nastavení participace obcí na financování 

sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb OK, působících 

na území OÚORP 

5. Vyjádření zástupců OÚORP k žádostem o zařazení nové sociální 

služby do sítě sociálních služeb a navýšení jednotek u stávajících 

sociální služeb do sítě již zařazených prostřednictvím aplikace KISSoS. 

Prostřednictvím finanční participace OÚORP bude vyjádřena 

potřebnost nové služby a rozvoj sociální služby na území příslušného 

OÚORP 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2021 

1. V průběhu roku 2021 neproběhlo školení uživatelů modulu 

„Plánování sociálních služeb“. Modul Obce – potřebnost sociálních 

služeb je plně v provozu, uživatelé KISSoS mají k dispozici manuál 

práce s modulem, případné dotazy jsou řešeny individuálně 

2. Aktivní sběr potřebných dat vztahujících se k potřebnosti sociálních 

služeb na území OÚORP – jsou využívány informace z modulu „obce 

– potřebnost sociálních služeb“, informace z jednotlivých PS pro 

střednědobé plánování a pracovní Skupiny ORP a skupiny KRKOS. 

Mezi podklady, které jsou dále využívány, patří výkazy o činnosti 

sociálních služeb, jednání se zástupci SO ORP a zájemci o poskytování 

sociálních služeb v území Olomouckého kraje 

3. Prostřednictvím pracovní Skupiny ORP a skupiny KRKOS zařazených 

do organizační struktury pro plánování sociálních služeb na krajské 

úrovni dochází k propojení komunitního plánování sociálních služeb 

na úrovní obcí s krajskou úrovní plánování. Skupina ORP je složena z 

vedoucích odborů sociálních věcí obecních úřadů obcí s rozšířenou 

působností nebo jimi navržených zástupců. V organizační struktuře 

střednědobého plánování sociálních služeb jde o nezastupitelnou 

skupinu z hlediska mapování a nastavení finančně udržitelné sítě 

potřebných sociálních služeb z hlediska jejich místní a časové 

dostupnosti, kvality a efektivity v jednotlivých regionech 

Olomouckého kraje. Tato kompetence je upravena ustanovením § 92 

písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů. Skupina KRKOS je složena z koordinátorů 

komunitního plánování sociálních služeb na úrovni obcí 

4. V průběhu podzimních měsíců roku 2021 se uskutečnilo celkem 13 

jednání se zástupci obcí SO ORP a zástupci OK, která byla zaměřena 

na problematiku potřebnosti a financování sociálních služeb, dále pak 

na spolupráci obcí s OK, a to především při plánování, koordinaci a 

rozvoji sociálních služeb, vzájemnou výměnu zkušeností, představ a 

plánů a jejich zasazení do legislativního rámce plánování a 

financování sociálních služeb vedoucí k nastavení efektivní 

spolupráce obcí a kraje, jejímž cílem je finančně udržitelná síť 

sociálních služeb a její rozvoj odpovídající potřebám obyvatel 

5. V souladu s POSTUPem, prostřednictvím aplikace KISSoS, zástupci 

OÚORP v roce 2021 vyjádřili svá stanoviska k žádostem o zařazení 

nové sociální služby do sítě sociálních služeb a navýšení jednotek u 

stávajících sociální služeb do sítě již zařazených 
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Hodnotící indikátory 

výstupů a výsledků 

 Funkční, využitelný systém sdílení informací mezi OÚORP a OK – Ano 

 Aktualizovaná síť sociálních služeb s přímou vazbou na zjištěnou   

Hodnotící indikátory 

výstupů a výsledků 

potřebnost sociálních služeb v jednotlivých OÚORP - Ano 

 Finanční participace OÚORP na financování sociálních služeb 

zařazených v síti sociálních služeb OK – pouze částečně 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

Průběžně naplňováno 

 

Cíl P 2 Aktualizace aplikace KISSoS 

Kód opatření  P 2.1 

Název opatření Aktualizace stávajících modulů KISSoS a servisní podpora aplikace 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření  

1. Aktualizace aplikačního prostředí a funkcí KISSoS 

2. Aktualizace metrik a výkonnostních ukazatelů 

3. Rozvoj nových funkcí, filtrů a technických uživatelsky příznivějších 

atributů jednotlivých modulů, v návaznosti na nově definované 

potřeby  

4. Aktualizace uživatelských příruček pro práci s jednotlivými moduly 

aplikace 

5. Servisní podpora aplikace 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2021 

1. Proběhla aktualizace adres dle RÚIAN, moduly plánování sociálních 

služeb a modul evidence žadatelů byly převedeny z testového 

prostředí do produkčního prostředí 

2. Na základě změn v rámci položek výkazů, byly provedeny změny ve 

vzorcích výpočtu metrik 

3. Byla vytvořena možnost k reportování dat z modulu dotační řízení 

obcí; byl upraven filtr v rámci elektronického katalogu; došlo k editaci 

položek výkazů v modulu benchmarking 

4. V průběhu roku 2021 proběhla revize dokumentů navázaných na 

moduly a činnosti v působnosti odboru sociálních věcí probíhající v 

prostředí aplikace KISSoS (Přímá práce dle druhů sociálních služeb a 

výkonnostní ukazatele, METODIKA vykazování dat do záložky "Moje 

výkazy"), tvorba návodů a pracovních pomůcek pro účely 

zaznamenávání informací do modulů aplikace KISSoS 

5. Servisní podpora na rok 2022 byla zajištěna, sestavena byla také 

servisní smlouva se zapracovanými požadavky manažera pro 

kybernetickou bezpečnost 

Hodnotící indikátory 

výstupů a výsledků 

- Aktualizované moduly KISSoS - Ano 

- Aktualizovaná uživatelská příručka - Ano 

- Servisní podpora aplikace - Ano 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

Průběžně naplňováno 
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Cíl P 3 Podpora zvyšování kvality sociálních služeb v OK 

Kód opatření  P 3.1 

Název opatření Zvyšování kvality sociálních služeb prostřednictvím vzdělávání 

pracovníků v sociálních službách 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření  

1. Podpora realizace účelných projektů podávaných v rámci 

vyhlášených výzev EU/ESF zaměřených na zvyšování kvality péče v 

sociálních službách 

2. Podpora předávání příkladů dobré praxe a výměnných stáží 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2021 

1. V roce 2021 byly prostřednictvím vyjádření souladu investiční akce se 

Střednědobým plánem 2021-2023 podpořeny projekty vztahující se 

ke zvyšování kvality péče v sociálních službách, jednalo se o výzvy 

MMR č. 101 a MPSV č. 6, 9, 7. Podpořeny byly projekty vztahující se 

k humanizaci stávajících zařízení sociálních služeb, které jsou plně 

v souladu se strategickým dokumentem OK 

2. V průběhu roku 2021 byly pravidelně zveřejňovány příklady dobré 

praxe poskytovatelů sociálních služeb  

Hodnotící indikátory 

výstupů a výsledků 

 Počet podpořených projektů celkem - 40 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

Průběžně naplňováno 

Kód opatření  P 3.2 

Název opatření Metodická podpora poskytovatelů sociálních služeb OK 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření  

1. Metodická setkání pro zástupce poskytovatelů sociálních služeb 

2. Realizace workshopů a konferencí zaměřených na aktuální 

problematiku v oblasti sociálních služeb s ohledem na mezioborový 

přesah a spolupráci (oblast zdravotnictví, školství, probační a 

mediační služba) 

3. Realizace aktivit vedoucích ke zvýšení povědomí o zavádění 

informačních a asistivních technologií do praxe poskytovatelů 

sociálních služeb 

Aktivity vedoucí k 

naplnění opatření v 

roce 2021 

1. V průběhu roku 2021 byla pro zástupce poskytovatelů sociálních 

služeb poskytována metodická podpora především individuálními 

konzultacemi vztaženými k efektivnímu nastavení konkrétní sociální 

služby. Setkání byla realizována jak on-line, tak prezenčně, za osobní 

účasti poskytovatelů  

2. V roce 2021 bylo realizováno velké množství workshopů a seminářů 

zaměřených na specifické potřeby uživatelů sociálních služeb, na 

získání dovedností, prostřednictvím nichž budou moci organizace 

lépe definovat, pro jaký okruh osob jsou služby určeny, s jakou 

kapacitou a personálním obsazením je možné služby poskytovat. 

Jednalo se o vzdělávání v oblastech: Dovednosti pro vymezení nebo 

poskytování sociálních služeb, Smlouvy o poskytování sociální služby, 

Personální nastavení služby, Využití aplikované behaviorální analýzy 

při poskytování sociálních služeb. 

Dále byla vzdělávacími aktivitami podpořena problematika osob s 

PAS (např. „Autismus a patologická vyhýbavost pokynům“) a seniorů 
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(např. cyklus akreditovaného vzdělávání Koncepce „BIOGRAFICKÉ 

PÉČE O SENIORY®“) 

Konference uskutečněné na témata: 

o Paliativní péče nejen v době pandemie,  

o Dobrovolnictví jako mezigenerační obohacení 

3. Realizace aktivit vedoucích ke zvýšení povědomí o zavádění 

informačních a asistivních technologií do praxe poskytovatelů 

sociálních služeb pobíhala v rámci jednání PS zařazených do 

organizační struktury pro plánování sociálních služeb na krajské 

úrovni, kde byla vedena diskuse o možném využití uvedených 

technologií 

Hodnotící indikátory 

výstupů a výsledků 

 Počet metodických setkání - 14 

 Počet realizovaných konferencí a workshopů - 2 konference, 18 

workshopů 

 Počet akcí zaměřených na zvýšení povědomí o zavádění informačních 

a asistivních technologií do praxe poskytovatelů sociálních služeb – 

v rámci setkání PS 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

Průběžně naplňováno 

Cíl P 3 Podpora zvyšování kvality sociálních služeb v OK 

Kód opatření  P 3.3 

Název opatření 
1. Podpora humanizace zařízení stávajících sociálních služeb a 

postupné deinstitucionalizace vybraných pobytových sociálních 

služeb 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření  

1. Zpracování projektových záměrů zaměřených na humanizaci 

stávajících zařízení sociálních služeb pro vymezené cílové skupiny 

osob (bez navyšování kapacit) 

2. Podpora projektů zaměřených na deinstitucionalizaci pobytových 

sociálních zařízení (bez navyšování kapacit) 

Registrace sociálních služeb vzniklých v průběhu transformačního 

procesu a změny v registračních podmínkách stávajících sociálních 

služeb 

3. Registrace sociálních služeb vzniklých v průběhu transformačního 

procesu a změny v registračních podmínkách stávajících sociálních 

služeb  

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2021 

1. Rada Olomouckého kraje svým usnesením UR/26/64/2021 ze dne 

26. 7. 2021 schválila záměr pokračování v transformaci služeb domov 

pro osoby se zdravotním postižením poskytovaných příspěvkovými 

organizacemi Olomouckého kraje, které bude podpořeno z IROP v 

programovém období 2021–2027. Jedná se o příspěvkové organizace 

kraje Vincentinum Šternberk – poskytovatel sociálních služeb, Nové 

Zámky – poskytovatel sociálních služeb, Centrum Dominika Kokory, 

Domov Na zámečku Rokytnice, Domov "Na Zámku“, Domov Paprsek 

Olšany a Domov Větrný mlýn Skalička. Alokovaná částka pro 

Olomoucký kraj je 374 mil. Podmínkou pro čerpání alokovaných 

finančních prostředků pro kraj jsou zpracované Transformační plány 

včetně Studií proveditelnosti schválené Ministerstvem práce a 

sociálních věcí a následně orgány kraje 
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2. Realizace konkrétních projektů na podporu deinstitucionalizace se 

bude odvíjet od vyhlášení investiční výzvy v roce 2022 

3. Registrace sociálních služeb vzniklých v průběhu transformačního 

procesu a změny v registračních podmínkách stávajících sociálních 

služeb doposud neproběhla 

Hodnotící indikátory 

výstupů a výsledků 

 Vyjádřená podpora OK pro realizaci investičních projektů zaměřených 

na humanizaci a deintitucionalizaci – Ne 

- Vyjádřená podpora OK pro realizaci transformačních projektů - Ano 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

Částečně naplněno 

 

 

Cíl P 4 Zvyšování kvality života osob v nepříznivé sociální situaci  

Kód opatření P 4.1 

Název opatření  Podpora aktivit zaměřených na pečující osoby včetně podpory 

spolupráce mezi sociálními službami a pečujícími osobami  

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření  

1. Realizace workshopů a konferenci zaměřených na aktuální 

problematiku pečujících osob 

2. Realizace vzdělávacích pobytů pro rodiny s dětmi využívajících služeb 

rané péče v územní působnosti OK 

3. Realizace vzdělávacích pobytů pro osoby s mentálním a 

kombinovaným postižením využívajících služeb sociální rehabilitace 

nebo sociálně terapeutické dílny na území OK, jejichž doplňkovým 

cílem je i odlehčení pečujícím osobám  

4. Podpora rozvoje homesharingu pro osoby s mentálním a 

kombinovaným postižením (PAS) v OK 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2021 

1. Pro pečující osoby a rodiče se konaly tři workshopy – 9. 2. 2021 „Jak 

na to, aby s námi dítě, žák, klient spolupracoval – nastavení podmínek 

pro budoucí budování vztahu, prevenci rizik a rozvoj potenciálu“, dne 

23. 11. 2021 „Prevence a řešení konfliktních situací“ a dne 13. 12. 2021 

„Jak jinak, když je jinak?“ 

2. V roce 2021 se uskutečnilo 6 třídenních pobytů pro rodiny s dětmi s 

tělesným, mentálním, kombinovaným, zrakovým a sluchovým 

postižením využívající služby rané péče působících v Olomouckém 

kraji 

3. Dále se v roce 2021 se uskutečnilo 6 třídenních pobytů pro osoby s 

mentálním a kombinovaným postižením využívající služby sociální 

rehabilitace a sociálně terapeutických dílen působících v 

Olomouckém kraji 

4. Po celý rok 2021 průběžně probíhaly konkrétní činnosti metody 

provázení s tzv. prvky homesharingu v Olomouckém kraji, kterou 

odborně zajišťuje spolek Zet-My, z.s. Metoda využívá systému sdílené 

péče, kdy pečující rodině o osobu s PAS by pravidelně vypomáhala 

tzv. hostitelská rodina (popř. pouze jeden hostitel), kteří by zajišťovali 

péči o osobu s PAS tak, aby pečující rodina měla dostatek času na 

potřebný odpočinek a regeneraci 
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Hodnotící indikátory 

výstupů a výsledků 

 Počet realizovaných workshopů - 3 

 Počet realizovaných konferencí- 0 

 Počet aktivit zaměřených na sdílení informací - 13 

 Počet vzdělávacích pobytů - 10 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

Průběžně naplňováno 

Kód opatření P 4.2 

Název opatření Podpora aktivit zaměřených na prevenci a řešení problémů 

vznikajících v souvislosti s prohlubováním zadluženosti  

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření  

1. Realizace vzdělávacího programu zaměřeného na základy dluhového 

poradenství pro sociální pracovníky působící na OÚORP a sociální 

pracovníky a pracovníky v sociálních službách stávajících 

poskytovatelů sociálních služeb 

2. Realizace vzdělávacího programu zaměřeného na prohloubení 

znalostí dluhových poradců u stávajících poskytovatelů sociálních 

služeb a sociálních pracovníků zabývajících se dluhovou 

problematikou na OÚORP 

3. Pracovní setkání poskytovatelů sociálních služeb a pracovníků 

zajišťujících sociální práci zaměřené na předávání informací a 

zkušeností v oblasti prevence zadlužování a zvýšení eliminace sociální 

exkluze 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2021 

1. Realizováno bylo šestidenní akreditované vzdělávání „Dluhové 

poradenství pro sociální pracovníky I.“, jehož cílem je seznámit 

účastníky se základy dluhového poradenství a je určeno pro dluhové 

poradce a sociální pracovníky 

2. Uskutečnilo se prohlubující akreditované šestidenní vzdělávání 

„Dluhové poradenství pro sociální pracovníky II.“ určené již zkušeným 

dluhovým poradcům a sociálním pracovníků. 

3. Dále se konaly dva on-line workshopy dne 9. 11. 2021 „Dluhy a osoby 

s omezenou způsobilostí k právním úkonům“ a dne 25. 11. 2021 

„Návrh na povolení oddlužení – prakticky“ 

Hodnotící indikátory 

výstupů a výsledků 

 Počet realizovaných vzdělávacích programů zaměřených 

na oblast  dluhové problematiky pro sociální pracovníky působící na 

OÚORP a sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách 

stávajících poskytovatelů sociálních služeb - 1 

 Počet realizovaných vzdělávacích programů vedoucích k prohloubení 

odborných znalostí u dluhových poradců působících v sociálních 

službách zaměřených na dluhovou problematiku - 1 

 Počet realizovaných pracovních setkání poskytovatelů sociálních 

služeb a pracovníků zajišťujících sociální práci zaměřených na oblast 

prevence zadlužování a zvýšení eliminace sociální exkluze - 2 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

Průběžně naplňováno 

Kód opatření P 4.3 

Název opatření 1 Podpora aktivit zaměřených na oblast paliativní péče 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření  

1. Realizace konferencí a odborných seminářů zaměřených na paliativní 

péči v OK, podpora spolupráce a koordinace mezi jednotlivými 

subjekty poskytujícími paliativní péči v OK 
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2. Podpora vzdělávání (odborné kurzy akreditované MPSV) v oblasti 

paliativní péče pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních 

službách v pobytových, terénních i ambulantních sociálních službách 

na území OK 

3. Podpora informovanosti odborné i laické veřejnosti o možnostech 

zajištění paliativní péče ve všech formách, prostřednictvím 

Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních služeb a webových 

stránek OK  

Aktivity vedoucí k 

naplnění opatření v 

roce 2021 

1. Dne 17. 6. 2021 byla realizována konference s názvem „Paliativní péče 

nejen v době pandemie“. Konference byla určena odborné veřejnosti. 

Jednotlivé příspěvky představily využití paliativní péče či přístupu v 

různých oblastech 

2. Vzhledem k epidemiologické situaci, která panovala po většinu roku 

2021, se neuskutečnily odborné kurzy akreditované MPSV  

3. Prostřednictvím Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních 

služeb a webových stránek OK, jehož jedna z částí je věnována přímo 

paliativní léčbě, byli v roce 2021 občané OK informováni o aktuálních 

možnostech a dostupnosti paliativní péče na území celého OK 

Hodnotící indikátory 

výstupů a výsledků  

 Počet realizovaných konferencí a odborných seminářů zaměřených 

na paliativní péči v OK - 1 

 Aktualizovaný Elektronický katalog poskytovatelů sociálních služeb - 

Ano 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

Průběžně naplňováno 

 

Cíl P 5 Zajištění informovanosti občanů OK o sociálních službách 

Kód opatření P 5.1 

Název opatření  Podpora dostupnosti informací o sociálních službách v OK 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření  

1. Aktualizace webových stránek OK zaměřených na sociální oblast 

2. Uveřejňování Akčních plánů na příslušný rok včetně sítě sociálních 

služeb v OK a evaluační zprávy o naplňování opatření Střednědobého 

plánu na příslušný rok 

3. Uveřejňování aktuálních informací vztahujících se k činnosti 

poskytovatelů sociálních služeb na území OK, prezentace příkladů 

dobré praxe 

4. Realizace informačních aktivit prostřednictvím vzájemných setkávání 

aktérů sociálních služeb 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2021 

1. Prostřednictvím webových stránek OK, byly v roce 2021 uveřejňovány 

veškeré aktuality z oblasti sociálních služeb vztahující se k jejich 

poskytování. Prostřednictvím webové aplikace KISSoS byla odborná 

veřejnost, především poskytovatelé sociálních služeb, pravidelně 

informování o vývoji epidemiologické situace ve spojitosti s 

onemocněním COVID -19  

2. Akční plán 2022, byl po autorizovaném usnesení č. UZ/5/59/2021 ze 

dne 21. 6. 2021 uveřejněn na webových stránkách OK. Součástí 

Akčního plánu je síť sociálních služeb OK na daný rok 

3. V průběhu roku 2021 byly pravidelně zveřejňovány příklady dobré 

praxe poskytovatelů sociálních služeb  
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4. Ke zvýšení informovanosti měli možnost poskytovatelé sociálních 

služeb OK využít každoroční setkání poskytovatelů sociálních služeb, 

na kterém byly předány aktuální informace vztažené k sociálním 

službám jak ze strany OK, tak ze strany zástupců MPSV  

Hodnotící indikátory 

výstupů a výsledků 

 Zveřejněný Akční plán včetně aktuální sítě sociálních služeb na 

příslušný rok na webových stránkách OK - Ano 

 Zveřejněné příspěvky v tiskovinách a na webových stránkách OK - 

Ano 

 Aktualizované webové stránky OK pro sociální oblast - Ano 

 Realizované konference a setkání - Ano  

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

Průběžně naplňováno 

Kód opatření  P 5.2 

Název opatření Zajištění a aktualizace Elektronického katalogu poskytovatelů 

sociálních služeb 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření  

1. Zajištěná funkčnost a pravidelná aktualizace Elektronického katalogu 

poskytovatelů sociálních služeb v OK, včetně map územní působnosti 

jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb 

2. Nastavená spolupráce s poskytovateli sociálních služeb vedoucí 

k  poskytování aktuálních údajů o poskytovaných sociálních službách 

prostřednictvím Elektronického katalogu poskytovatelů sociálních 

služeb 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2021 

1. V průběhu roku 2021 probíhala administrace karet poskytovatelů 

sociálních služeb a karet sociálních služeb – zejm. v souvislosti se 

změnami registračních podmínek sociálních služeb, vč. informací 

vztahujících se k územní působnosti sociálních služeb a počtu 

uživatelů, kdy tyto informace mají přímou vazbu na Katalog 

poskytovatelů sociálních služeb a vybraných zdravotních služeb v 

Olomouckém kraji 

2. Probíhala kontinuální metodická pomoc poskytovatelům sociálních 

služeb při sestavování a publikování informací o sociálních službách 

v elektronickém katalogu sociálních služeb, které působí 

v Olomouckém kraji vč. aktivního vyhledávání a oslovování 

poskytovatelů sociálních služeb nově působících v území 

Olomouckého kraje a opravování chybně zaznamenaných informací 

Hodnotící indikátory 

výstupů a výsledků 

 Online fungující aktualizovaný Elektronický katalog poskytovatelů 

sociálních služeb - Ano 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

Průběžně naplňováno 

 

Cíl P 6 Podpora dobrovolnických aktivit na území OK 

Kód opatření  P 6.1 

Název opatření Podpora dobrovolnictví jako součásti sociálních služeb 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření  

1. Podpora dobrovolnické činnosti prostřednictvím veřejného 

oceňování dobrovolníků působících na území OK – cena Křesadlo, 

cena Goal (projekt partnerství mezi OK a Územní rozvojovou oblastí 

Green River zaměřený na podporu dobrovolnictví) 
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2. Zvyšování informovanosti o dobrovolnické činnosti prostřednictvím 

webových stránek OK – předávání příkladů dobré praxe, aktualizace 

dostupných informací v oblasti dobrovolnictví 

3. Organizace konference zaměřené na rozvoj dobrovolnictví a jeho 

využití v oblasti sociálních služeb 

4. Podpora účelných projektů podávaných v rámci vyhlášených výzev 

EU, zaměřených na oblast dobrovolnictví 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2021 

1. V měsíci září a říjnu 2021 proběhla ve spolupráci s Maltézskou 

pomocí, o.p.s. nominace na dobrovolnickou cenu „Křesadlo“ – Cena 

pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, vyhlašovanou OK. S 

ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci spojenou s COVID-

19 bylo slavnostní vyhlašování dobrovolnické ceny „Křesadlo“, kdy 

bylo oceněno celkem 9 dobrovolníků z celého OK přesunuto na jarní 

měsíce roku 2022. Udílení dobrovolnické ceny „Křesadlo“ bylo OK 

podpořeno v rámci Dotačního programu pro sociální oblast 2021, 

Dotačního titulu Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování 

pro rok 2021 

2. V průběhu roku 2021 byla na webových stránkách OK aktualizována 

sekce zaměřená na oblast dobrovolnictví v OK, ve které jsou 

uveřejňovány příspěvky dobré praxe vztahující se k podpoře 

dobrovolnické práce a veškeré potřebné informace vztažené k 

dobrovolnické oblasti 

3. V říjnu roku 2021 se uskutečnila konference, která by se věnovala  

aktuálním otázkám dobrovolnictví v Olomouckém kraji (a to i 

s přesahem na celostátní rovinu - legislativa, financování), cílem 

konference bylo umožnit zástupcům vysílajících organizací a 

přijímajících organizací sdílet své zkušenosti, hovořit o koncepci 

dobrovolnictví v Olomouckém kraji, oceňování dobrovolnictví, a také 

možném rozvoji dobrovolnictví v sociální oblasti 

4. V průběhu roku 2021 nebyla vyhlášena výzva, která by umožnila 

podávání projektů pro danou oblast. Oblast dobrovolnictví byla dále 

podpořena prostřednictvím neinvestičních finančních příspěvků v 

rámci Dotačního programu pro sociální oblast, Dotačního titulu 

Podpora aktivit směřujících k sociálnímu začleňování z rozpočtu OK 

pro rok 2021 

Hodnotící indikátory 

výstupů a výsledků 

 Veřejné ocenění dobrovolníků – cena „Křesadlo“ - Ano 

 Veřejné ocenění dobrovolníků – cena „Goal“ – Ne, v roce 2021 

nebylo plánováno 

 Uspořádaná konference na téma dobrovolnické práce - Ano 

 Zveřejněné informace z oblasti dobrovolnictví na webových stránkách 

OK - Ano 

 Počet podpořených projektů v rámci výzev ESF – 0 - nebyla 

vyhlášena výzva pro danou oblast 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

Průběžně naplňováno 

Kód opatření P 6.2 

Název opatření  Podpora vzdělávacích aktivit s přímou vazbou na dobrovolnickou 

činnost 
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Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření  

1. Cílené akreditované profesní vzdělávání koordinátorů 

dobrovolnických center a dobrovolníků 

2. Podpora dobrovolnických center v OK 

3. Realizace workshopů, informačních a propagačních akcí zaměřených 

na dobrovolnictví 

4. Tvorba propagačních materiálů 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

v roce 2021 

1. Podpora oblasti dobrovolnictví je zajišťována spoluprací s organizací 

Maltézská pomoc, o. p. s., dodavatelem vybraným v rámci veřejné 

zakázky. Akreditované profesní vzdělávání koordinátorů 

dobrovolnických center a dobrovolníků je průběžně uskutečňováno 

v jednotlivých dobrovolnických centrech po celém OK 

2. Činnost je zajišťována dodavatelem, a to zajištěním fungování a 

aktivní přítomnosti dobrovolnického centra v lokalitě každého z 

bývalých okresů Olomouckého kraje, tj. Olomouc, Prostějov, Přerov, 

Jeseník, Šumperk. V každém uvedeném území dodavatel zajišťuje 

zázemí a provoz dobrovolnického centra, jehož činností je výběr 

vhodných dobrovolníků, jejich příprava, vzdělávání, uzavření smlouvy, 

uvedení do činnosti, pojištění, supervizi, pozici koordinátora 

dobrovolníků a všechny administrativní úkoly spojené s činností 

dobrovolníka  

3. Dne 25. 6. 2021 se uskutečnil odborný workshop „Jak řídit a 

koordinovat dobrovolníky v sociálních službách“, který byl určen 

novým nebo začínajícím koordinátorům dobrovolníků se zaměřením 

na základy náplně práce a řízení dobrovolnických programů v 

sociálních službách. 

Dne 14. 10. 2021 se uskutečnila konference „Dobrovolnictví jako  

mezigenerační obohacení“ určená odborné i laické veřejnosti. Cílem 

konference bylo poukázat na důležitost dobrovolnictví v oblasti 

vzájemných mezigeneračních vztahů, výměn a obohacování a 

současně představit konkrétní zajímavé projekty, které se v této 

oblasti v ČR a Olomouckém kraji již realizují 

4. Propagace dobrovolnictví je průběžně uskutečňována v rámci plnění 

veřejné zakázky v jednotlivých dobrovolnických centrech po celém 

OK 

Hodnotící indikátory 

výstupů a výsledků 

 Realizované akreditované vzdělávání - Ano 

 Uspořádané workshopy - 1 

 Vytvořené propagační materiály - Ano 

 Podpořené projekty zaměřené na dobrovolnické aktivity - Ne 

Stav naplnění opatření 

v roce 2021 

Průběžně naplňováno 
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Pracovní skupina č. 1: Děti, mládež a rodina 

Manažer pracovní skupiny: Mgr. Pavel Podivínský 
Přehled definovaných cílů a opatření: rok 2021 
 

Cíl 1.1 Podpora rozvoje sociálně aktivizačních služeb pro rodiny 

s dětmi v OK 

Kód opatření  1.1.1 

Název opatření Rozvoj stávající služby sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi navýšením o 3,0 pracovní úvazky pracovníků v přímé 

péči působící v ORP Šumperk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 1.1.1. Uvedené opatření bude 

navrženo k realizaci v roce 2022 v rámci aktualizace sítě sociálních 

služeb Olomouckého kraje pro rok 2023.  

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu- Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn- Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  1.1.2 

Název opatření Rozvoj stávající služby sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků 

v přímé péči působící v ORP Konice 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 1.1.1. Uvedené opatření bude 

navrženo k realizaci v roce 2022 v rámci aktualizace sítě sociálních 

služeb Olomouckého kraje pro rok 2023. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu- Ne 
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 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn- Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

 

Kód opatření  1.1.3 

Název opatření Rozvoj stávající služby sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků v přímé 

péči působící v ORP Hranice 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby SOS Dětské 

vesničky, z.s. a to navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků 

v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 1.1.3.  

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ano 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn- Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Naplněno 

Kód opatření  1.1.4 

Název opatření Zajištění služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

ve výši 2,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči 

působící v ORP Šumperk se zaměřením na sanaci základních 

potřeb rodin s dětmi  

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních 

služeb v souladu se schválenými postupy pro zařazení nové 

služby do sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila plnění 

opatření 6.2.1, v případě, že je opatření členěno na 1,1.4. Uvedené 

opatření bude navrženo na rozvoj stávajících sociálních služeb 

sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi na území ORP 

Šumperk v rámci nově připravovaného Střednědobého plánu 

rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na období 2024-

2026.   

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu- Ne 
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 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn- Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

 

Cíl 1.2 Podpora rozvoje nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

v OK 

Kód opatření  1.2.1 

Název opatření Rozvoj terénní formy stávající služby nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež navýšením o 0,5 pracovního úvazku 

pracovníků v přímé péči působící v ORP Prostějov 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 1.2.1. V rámci projednávání žádosti u 

stávajícího poskytovatele sociálních služeb zařazených do sítě 

sociálních služeb OK nebylo pro rok 2021 naplněno opatření rozvoj 

terénní formy stávající služby nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé 

péči působící v ORP Prostějov, který zajišťuje Společnost Podané 

ruce, o.p.s., protože uvedená jediná sociální služba NZDM má 

pouze ambulantní formu poskytování sociální služby. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu- Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn- Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  1.2.2 

Název opatření Rozvoj terénní formy stávající služby nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež navýšením o 0,5 pracovního úvazku 

pracovníků v přímé péči působící v ORP Šumperk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Společnosti 
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Podané ruce, o.p.s., a to navýšením o 0,5 pracovního úvazku 

pracovníků v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 1.2.2. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu- Ano 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn- Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Naplněno 

Kód opatření  1.2.3 

Název opatření Rozvoj terénní formy stávající služby nízkoprahová zařízení 

pro děti a mládež navýšením o 0,5 pracovního úvazku 

pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 1.2.3. V rámci projednávání žádosti u 

stávajícího poskytovatele sociálních služeb zařazených do sítě 

sociálních služeb OK nebylo pro rok 2021 naplněno opatření rozvoj 

terénní formy stávající služby nízkoprahová zařízení pro děti a 

mládež navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé 

péči působící v ORP Olomouc, protože žadatel - Společnost 

Podané ruce, o.p.s., má registrovanou pouze ambulantní formu 

sociální služby NZDM.  

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu- Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn- Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

 

Cíl 1.3 Podpora rozvoje terénních programů v OK 

Kód opatření  1.3.1 

Název opatření Rozvoj terénního programu stávající sociální služby 

navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči 

působící v ORP Olomouc 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 
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2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Společnosti 

Podané ruce, o.p.s., a to navýšením o 0,5 pracovního úvazku 

pracovníků v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 1.3.1.  

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu- Ano 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn- Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Naplněno 

Kód opatření  1.3.2 

Název opatření Rozvoj terénního programu stávající sociální služby 

navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči 

působící v ORP Prostějov 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Společnosti 

Podané ruce, o.p.s., a to navýšením o 0,5 pracovního úvazku 

pracovníků v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 1.3.2.  

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu- Ano 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn- Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Naplněno 

 

Cíl 1.4 Podpora rozvoje sociálního poradenství v OK 

Kód opatření  1.4.1 

Název opatření Rozvoj stávající služby sociálního poradenství ambulantní 

formou navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé 

péči působící v ORP Šumperk, ORP Zábřeh a ORP Mohelnice 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 
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Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 1.4.1. Tato aktivita je plánována pro 

rok 2023.  

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu- Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn- Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  1.4.2 

Název opatření Rozvoj stávající služby sociálního poradenství ambulantní 

formou navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé 

péči působící v ORP Jeseník 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 1.4.2. Tato aktivita je plánována pro 

rok 2023. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu- Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn- Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  1.4.3 

Název opatření Rozvoj stávající služby sociálního poradenství ambulantní 

formou navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé 

péči působící v ORP Prostějov a ORP Konice 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 1.4.3. Tato aktivita je plánována pro 

rok 2023. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu- Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn- Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 
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Kód opatření  1.4.4 

Název opatření Rozvoj stávající služby sociálního poradenství ambulantní 

formou navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé 

péči působící v ORP Přerov, ORP Hranice a ORP Lipník nad 

Bečvou 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 1.4.4. Tato aktivita je plánována pro 

rok 2023. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu- Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn- Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  1.4.5 

Název opatření Rozvoj stávající služby sociálního poradenství ambulantní 

formou navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé 

péči působící v ORP Olomouc, ORP Šternberk, ORP Uničov a 

ORP Litovel 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 1.4.5. Tato aktivita je plánována pro 

rok 2023. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu- Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn- Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

 

 

 
 
 
 
 
  



 

 

114 

 

Pracovní skupina č. 2: Osoby se zdravotním postižením 

Manažer pracovní skupiny: Mgr. Hana Zatloukalová 
Přehled definovaných cílů a opatření: rok 2021 
 

Cíl 2.1 Podpora rozvoje odborného sociální poradenství v OK 

Kód opatření  2.1.1 

Název opatření Rozvoj stávající ambulantní formy služby odborného 

sociálního poradenství pro osoby s kombinovaným 

postižením (PAS), rodiny s dítětem/dětmi navýšením o 1,0 

pracovní úvazek pracovníků v přímé péči působící v ORP 

Šumperk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 2.1.1. 

Vzhledem ke stabilizaci služeb reagujících na vývoj 

epidemiologické situace poskytovatelé sociálních služeb nepodali 

žádost o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb na rok 2021. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

 

Nad rámec opatření byla v souladu s POSTUPem na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb 

rozvojová aktivita služby odborného sociálního poradenství zajištěná organizací PONTIS Šumperk, o.p.s., 

jež byla podpořena nad rámec plnění opaření 2.1.1 ve výši 1,0 pracovního úvazku pracovníků v přímé 

péči. Navýšení jednotek v síti sociálních služeb u této služby je schváleno po dobu realizace projektu 

financovaného z ESF – MAS. 

Nad rámec opatření byla v souladu s POSTUPem na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb 

aktualizace jednotek u služby odborného sociálního poradenství zajištěná organizací Spolek TREND 

vozíčkářů Olomouc, jež byla podpořena nad rámec plnění opatření 2.1.1, snížením jednotek v síti ve výši 

0,1 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči. 

Cíl 2.2 Podpora rozvoje osobní asistence v OK 

Kód opatření  2.2.1 

Název opatření Rozvoj stávající služby osobní asistence pro osoby 

s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 1,5 

pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP 

Šumperk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 
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sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 2.2.1. 

Vzhledem ke stabilizaci služeb reagujících na vývoj 

epidemiologické situace poskytovatelé sociálních služeb nepodali 

žádost o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb na rok 2021. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  2.2.2 

Název opatření Rozvoj stávající služby osobní asistence pro osoby s 

kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 5,0 pracovních 

úvazků pracovníků v přímé péči působící dle zjištěné 

potřebnosti na území OK  

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 2.2.2. 

Vzhledem ke stabilizaci služeb reagujících na vývoj 

epidemiologické situace poskytovatelé sociálních služeb nepodali 

žádost o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb na rok 2021. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

 
Nad rámec opatření byla v souladu s POSTUPem na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb 

aktualizace jednotek u služby osobní asistence zajištěná organizací Spolek TREND vozíčkářů Olomouc, 

jež byla podpořena nad rámec plnění opatření 2.2., snížením jednotek v síti ve výši 0,589 pracovního 

úvazku pracovníků v přímé péči. 

Cíl 2.3 Podpora rozvoje podpory samostatného bydlení v OK 

Kód opatření  2.3.1 
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Název opatření Rozvoj stávající služby podpory samostatného bydlení pro 

osoby s mentálním postižením navýšením 0,5 pracovního 

úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 2.3.1. 

Vzhledem ke stabilizaci služeb reagujících na vývoj 

epidemiologické situace poskytovatelé sociálních služeb nepodali 

žádost o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb na rok 2021. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  2.3.2 

Název opatření Rozvoj stávající služby podpory samostatného bydlení pro 

osoby s chronickým duševním onemocněním navýšením 0,5 

pracovního úvazku pracovníků v přímé péči působící v ORP 

Olomouc 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Charity 

Olomouc, a to navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků 

v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 2.3.2, přičemž 0,5 

pracovního úvazku bylo zařazeno do sítě nad rámec cíle a opatření 

2.3.2 z důvodu aktuálně zjištěné potřebnosti rozvoje tohoto druhu 

služby jako reakce na změny potřeb komunity související 

s reformou psychiatrické péče. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ano 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Naplněno 

 
Cíl 2.4 Podpora rozvoje odlehčovací služby v OK 
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Kód opatření  2.4.1 

Název opatření Rozvoj stávající terénní a pobytové formy odlehčovací služby 

pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 

15,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči působící 

v ORP Šumperk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby DĚTSKÝ KLÍČ 

Šumperk, o.p.s., a to navýšením o 10,0 pracovních úvazků 

pracovníků v přímé péči, jež zabezpečí částečné plnění opatření 

2.4.1. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ano 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Částečně naplněno 

Kód opatření  2.4.2 

Název opatření Rozvoj stávající pobytové formy odlehčovací služby pro osoby 

s chronickým onemocněním, osoby s mentálním postižením, 

osoby s kombinovaným postižením a osoby s tělesným 

postižením v počtu 5,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé 

péči působící v ORP Prostějov 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 2.4.2. 

Vzhledem ke stabilizaci služeb reagujících na vývoj 

epidemiologické situace poskytovatelé sociálních služeb nepodali 

žádost o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb na rok 2021. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  2.4.3 
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Název opatření Rozvoj stávající odlehčovací služby spočívající v doplnění její 

pobytové formy pro osoby s chronickým onemocněním, 

osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby s 

mentálním postižením, osoby s tělesným postižením a seniory 

v počtu 10,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči 

působící v ORP Zábřeh 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 2.4.2. 

Vzhledem ke stabilizaci služeb reagujících na vývoj 

epidemiologické situace poskytovatelé sociálních služeb nepodali 

žádost o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb na rok 2021. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  2.4.4 

Název opatření Zajištění ambulantní a terénní formy odlehčovací služby pro 

osoby s mentálním postižením v počtu 3,5 pracovního úvazku 

pracovníků v přímé péči působící v ORP Olomouc 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních 

služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě 

sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem byly na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb nové sociální služby poskytovatelů SPOLU 

Olomouc, o.p.s. a ZET-MY, z.s., které zabezpečily plnění opatření 

2.4.4.  

Služba SPOLU Olomouc, o.p.s. vznikla přerozdělením stávajících 
úvazků evidovaných v síti sociálních služeb u služby SAS pro 
seniory a osoby se zdravotním postižením ve prospěch nové 
služby ve výši 3,18 pracovních úvazků. Jednalo se o stávající 
kapacity, které již byly zařazeny do sítě sociálních služeb, ale pod 
jinou službou (SAS pro seniory a osoby se zdravotním postižením). 

Služba ZET-MY, z.s. je zacílena i na potřeby osob s kombinovaným 

postižením (včetně osob s PAS se znaky problémového chování) a 

terénní forma služby rozšířena dle aktuálně vzniklé potřebnosti 

související s naplňováním hlavních cílů SPRPP do 6 ORP (Olomouc, 

Litovel, Prostějov, Konice, Uničov, jižní část ORP Šumperk, 
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případné rozšíření do dalších lokalit je možné při volné kapacitě 

služby). 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ano 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Naplněno 

 
Cíl 2.5 Podpora rozvoje služby denní stacionáře v OK  

Kód opatření  2.5.1 

Název opatření Rozvoj stávající služby denní stacionáře pro osoby s tělesným, 

mentálním a kombinovaným postižením navýšením o 2,0 

pracovní úvazky pracovníků v přímé péči působící v ORP 

Olomouc 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 2.5.1. 

Vzhledem ke stabilizaci služeb reagujících na vývoj 

epidemiologické situace poskytovatelé sociálních služeb nepodali 

žádost o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb na rok 2021. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

 
Cíl 2.6 Podpora rozvoje služby domovy pro osoby se zdravotním 

postižením v OK 

Kód opatření  2.6.1 

Název opatření Zajištění služby domovy pro osoby se zdravotním postižením 

pro osoby s kombinovaným postižením (PAS s přidruženými 

poruchami chování) navýšením v počtu 11 lůžek v ORP 

Olomouc 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních 

služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě 

sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 
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Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Klíče – centra 

sociálních služeb, p.o., a to navýšením o 11 lůžek ve službě domovy 

pro osoby se zdravotním postižením (detašované pracoviště pro 

osoby současně splňující podmínky: jsou osobou s mentálním 

postižením, mají diagnostikovánu poruchu autistického spektra a 

znaky závažného chování), jež zabezpečí plnění opatření 2.6.1. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ano 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Naplněno 

 

 
Cíl 2.7 Podpora rozvoje služby chráněného bydlení v OK 

Kód opatření  2.7.1 

Název opatření Zajištění služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním a 

kombinovaným postižením (PAS) v počtu 6 lůžek v ORP 

Jeseník 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních 

služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě 

sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila plnění 

opatření 2.7.1. 

Vzhledem ke stabilizaci služeb reagujících na vývoj 

epidemiologické situace poskytovatelé sociálních služeb nepodali 

žádost o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb na rok 2021. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  2.7.2 

Název opatření Rozvoj stávající služby chráněného bydlení pro osoby 

s mentálním a kombinovaným postižením (PAS) v počtu 1 

lůžka v ORP Olomouc 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 
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Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 2.7.2. 

Vzhledem ke stabilizaci služeb reagujících na vývoj 

epidemiologické situace poskytovatelé sociálních služeb nepodali 

žádost o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb na rok 2021. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  2.7.3 

Název opatření Zajištění služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním 

postižením v počtu 12 lůžek v ORP Hranice 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních 

služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě 

sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila plnění 

opatření 2.7.3. 

Vzhledem ke stabilizaci služeb reagujících na vývoj 

epidemiologické situace poskytovatelé sociálních služeb nepodali 

žádost o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb na rok 2021. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

 

 

Kód opatření 2.7.4. 

Název opatření Rozvoj služby chráněného bydlení pro osoby s mentálním a 

kombinovaným postižením (přidružené fyzické a smyslové 

postižení) v počtu 12 lůžek v ORP Přerov 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 2.7.4. 
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Vzhledem ke stabilizaci služeb reagujících na vývoj 

epidemiologické situace poskytovatelé sociálních služeb nepodali 

žádost o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb na rok 2021. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

 
Cíl 2.8 Podpora rozvoje služby rané péče zaměřené na potřeby osob 

se zdravotním postižením v OK  

Kód opatření  2.8.1 

Název opatření Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby rané péče 

pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) navýšením o 2,0 

pracovní úvazky pracovníků v přímé péči působící na území 

OK  

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Společnosti pro 

ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc, a to navýšením o 2,0 

pracovní úvazky pracovníků v přímé péči, jež zabezpečí plnění 

opatření 2.8.1. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ano 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Naplněno 

Kód opatření  2.8.2 

Název opatření Rozvoj stávající terénní formy služby rané péče pro osoby 

s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením 

navýšením o 2,0 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči 

působící na území OK 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 2.8.2.  
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Poskytovatel Jdeme Autistům Naproti z.s. podal žádost o navýšení 

síťové kapacity služby rané péče o 1,0 pracovní úvazek, neuvedl 

však informace o rozvoji služby, která by souvisela s využitím 

požadovaného pracovního úvazku. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

 
Nad rámec opatření byly v souladu s POSTUPem na rok 2021 zařazeny do sítě sociálních služeb nové 

služby rané péče zajištěné organizacemi Společnost pro ranou péči, pobočka pro rodinu Olomouc a 

Společnost pro ranou péči, pobočka Olomouc, které vznikly rozdělením stávající organizace na dva 

samostatné subjekty, každý s novým identifikátorem služby. Společnost pro ranou péči, pobočka pro 

rodinu Olomouc ve výši stávajících 8,0 pracovních úvazků a Společnost pro ranou péči, pobočka 

Olomouc ve výši stávajícího 4,1 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči. Jednalo se o stávající 

kapacity, které již byly zařazeny do sítě sociálních služeb, ale pod jiným subjektem (pozn. nejedná se o 

rozvojovou aktivitu služeb). 

Cíl 2.9 Podpora rozvoje tlumočnické služby v OK 

Kód opatření  2.9.1 

Název opatření Rozvoj stávající terénní, popřípadě ambulantní formy 

tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením 

navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči 

působící na území OK 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 2.9.1. 

Vzhledem ke stabilizaci služeb reagujících na vývoj 

epidemiologické situace poskytovatelé sociálních služeb nepodali 

žádost o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb na rok 2021. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

 
 

Cíl 2.10 Podpora rozvoje služby sociálně terapeutické dílny v OK 

Kód opatření  2.10.1 
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Název opatření Zajištění služby sociálně terapeutické dílny pro osoby 

s tělesným a mentálním postižením (PAS) v počtu 3,0 

pracovních úvazků pracovníků v přímé péči v ORP Olomouc 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních 

služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě 

sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila plnění 

opatření 2.10.1. 

Vzhledem ke stabilizaci služeb reagujících na vývoj 

epidemiologické situace poskytovatelé sociálních služeb nepodali 

žádost o aktualizaci jednotek v síti sociálních služeb na rok 2021. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu -Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

 
Cíl 2.11 Podpora rozvoje služby sociální rehabilitace v OK 

Kód opatření  2.11.1 

Název opatření Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby sociální 

rehabilitace pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) 

navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči 

působící v ORP Šumperk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby DĚTSKÉHO 

KLÍČE Šumperk, o.p.s., a to navýšením o 1,0 pracovní úvazek 

pracovníků v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 2.11.1. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ano 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - 

Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Naplněno 

Kód opatření  2.11.2. 

Název opatření Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby sociální 

rehabilitace pro osoby s chronickým duševním onemocněním 
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navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči 

působící v ORP Zábřeh a v ORP Mohelnice 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Charity Zábřeh, 

a to navýšením o 1,0 pracovní úvazek pracovníků v přímé péči, jež 

zabezpečí plnění opatření 2.11.2. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ano 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - 

Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Naplněno 

Kód opatření  2.11.3. 

Název opatření Zajištění ambulantní a terénní formy služby sociální 

rehabilitace pro osoby s chronickým duševním onemocněním 

v počtu 7,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči 

působící v ORP Olomouc, ORP Litovel, ORP Šternberk, ORP 

Prostějov  

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních 

služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě 

sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila plnění 

opatření 2.11.3. 

Důvodem je financování této služby v roce 2021 z prostředků ESF 

souvisejících s reformou psychiatrické péče (CDZ). 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  2.11.4. 

Název opatření Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby sociální 

rehabilitace pro osoby s kombinovaným postižením (PAS) 

navýšením o 6,0 pracovních úvazků pracovníků v přímé péči 

působící v ORP Olomouc 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 
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sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 2.11.4.  

Poskytovatel Jdeme Autistům Naproti z.s. podal žádost o navýšení 

síťové kapacity služby sociální rehabilitace o 3,0 pracovní úvazky, 

neuvedl však informace o rozvoji služby, která by souvisela 

s využitím požadovaného pracovního úvazku. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  2.11.5. 

Název opatření Rozvoj stávající ambulantní a terénní formy služby sociální 

rehabilitace pro osoby s chronickým duševním onemocněním 

navýšením o 4,0 pracovní úvazky pracovníků v přímé péči 

působící v ORP Jeseník a ORP Šumperk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Zahrady 2000 

z.s., a to navýšením o 1,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé 

péči, jež zabezpečí částečné plnění opatření 2.11.5. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ano 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - 

Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Částečně naplněno 

Nad rámec opatření byla v souladu s POSTUPem na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb 

rozvojová aktivita služby sociální rehabilitace zajištěná organizací Charita Prostějov, jež byla podpořena 

nad rámec cíle a opatření 2.11 ve výši 1,0 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči.  

 

Nad rámec cílů a opatření byla v souladu s POSTUPem na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb 

aktivita služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením zajištěná 

organizací SPOLU Olomouc, z.ú., jež byla podpořena z důvodu snížení jednotek v síti sociálních služeb 

z důvodu využití této kapacity pro transformaci části kapacit této služby do nově vzniklé odlehčovací 

služby ve výši 3,320 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči.  
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Cíl 2.12 Reprofilizace stávajících lůžek zařazených v síti sociálních 

služeb u služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením  

Kód opatření  2.12.1   

Název opatření Částečná reprofilizace stávajících domovů pro osoby se 

zdravotním postižením určených osobám s mentálním a 

kombinovaným postižením související s vnitřním oddělením 

odpovídající části kapacit těchto služeb tak, aby nastavení 

služby v této kapacitě odpovídalo specifickým potřebám osob 

z vymezených cílových skupin, které vyžadují specifickou 

úpravu prostředí či nastavení služeb 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem nebyly na rok 2021 zařazeny do sítě 

sociálních služeb změny ve službách domovy pro osoby se 

zdravotním postižením, které by zabezpečily částečnou 

reprofilizaci kapacity jejich služeb (vnitřní kapacity), která by 

odpovídala specifickým potřebám osob s mentálním a 

kombinovaným postižením, které by zajistily plnění opatření 

2.12.1. 

K reprofilizaci stávajících služeb domovy pro osoby se zdravotním 

postižením nedošlo v souvislosti s vývojem epidemiologické 

situace ve službách. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

 

Nad rámec opatření byla v souladu s POSTUPem na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb 

humanizační aktivita služby domovy pro osoby se zdravotním postižením zajištěná organizací Domov 

„Na Zámku“, p.o. se snížením jednotek v síti sociálních služeb ve výši 3 lůžek z důvodu humanizace služby 

vedoucí ke zlepšení podmínek poskytování a kvality života osob s mentálním postižením.  

 

Cíl 2.13 Transformace, deinstitucionalizace a humanizace služeb 

sociální péče pro osoby se zdravotním postižením 

Kód opatření  2.13.1 

Název opatření Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb u 

poskytovatele Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, 

p.o., kdy se stávající kapacity služby domovy pro osoby se 

zdravotním postižením v počtu 60 lůžek transformují do 

služby domovy pro osoby se zdravotním postižením 

komunitního typu 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 



 

 

128 

 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s plánem transformace poskytovatele Nové Zámky – 

poskytovatel sociálních služeb, p.o. bylo v roce 2021 zařazeno do 

sítě sociálních služeb nové místo poskytování služby domovy pro 

osoby se zdravotním postižením v Měrotíně s kapacitou 12 lůžek 

komunitního typu. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ano 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - 

Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Částečně naplněno 

Kód opatření  2.13.2 

Název opatření Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb u 

poskytovatele Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb, 

p.o., kdy se stávající kapacity služby domovy se zvláštním 

režimem v počtu 10 lůžek transformují do služby domovy se 

zvláštním režimem komunitního typu  

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s plánem transformace poskytovatele Nové Zámky – 

poskytovatel sociálních služeb, p.o. bylo v roce 2021 zařazeno do 

sítě sociálních služeb nové místo poskytování služby domovy se 

zvláštním režimem komunitního typu v Července s kapacitou 8 

lůžek. V rámci rekonstrukce a stavebních úprav budovy v tomto 

místě poskytování sociální služby došlo ke snížení počtu 

plánované kapacity lůžek o 2 lůžka.  

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ane 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - 

Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Naplněno 

Kód opatření  2.13.3 

Název opatření Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb u 

poskytovatele Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb 

Šternberk, p.o., kdy se stávající kapacity služby domovy pro 

osoby se zdravotním postižením v počtu 18 lůžek transformují 

do služby domovy pro osoby se zdravotním postižením 

komunitního typu 
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Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s plánem transformace poskytovatele Vincentinum – 

poskytovatel sociálních služeb, p.o. nebylo v roce 2021 zařazeno 

do sítě sociálních služeb nové místo poskytování služby domovy 

pro osoby se zdravotním postižením. 

Důvodem byla rozsáhlá rekonstrukce budovy, kde by tato 

komunitní služba měla působit. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  2.13.4 

Název opatření Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb u 

poskytovatele Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb 

Šternberk, p.o., kdy se stávající kapacity služby domovy pro 

osoby se zdravotním postižením v počtu 6 lůžek transformují 

do služby domovy se zvláštním režimem komunitního typu 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s plánem transformace poskytovatele Vincentinum – 

poskytovatel sociálních služeb, p.o. nebylo v roce 2021 zařazeno 

do sítě sociálních služeb nové místo poskytování služby domovy 

se zvláštním režimem, kam by byli přestěhováni uživatelé stávající 

služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, kteří mají 

specifické potřeby vyžadující zajištění jiného druhu služby. 

V tomto roce se nepodařilo zajistit místo poskytování, do kterého 

by se odpovídající část kapacity stávající služby mohla 

transformovat. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  2.13.5 

Název opatření Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb u 

poskytovatele Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb 

Šternberk, p.o., kdy se stávající kapacity služby domovy pro 
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osoby se zdravotním postižením v počtu 12 lůžek transformují 

do služby chráněného bydlení komunitního typu 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s plánem transformace poskytovatele Vincentinum – 

poskytovatel sociálních služeb, p.o. nebylo v roce 2021 zařazeno 

do sítě sociálních služeb nové místo či místa poskytování služby 

chráněného bydlení, kam by byli přestěhováni uživatelé stávající 

služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, kteří 

vyžadující nižší míru podpory odpovídající zajištění tohoto druhu 

služby. 

V tomto roce se nepodařilo zajistit nové místo či místa poskytování 

služby, do kterého by se odpovídající část kapacity stávající služby 

mohla transformovat. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 
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Pracovní skupina č. 3: Senioři 

Manažer pracovní skupiny: Mgr. Petra Hemžská 
Přehled definovaných cílů a opatření: rok 2021 
 

Cíl 3.1 Podpora rozvoje pečovatelské služby v OK 

Kód opatření  3.1.1 

Název opatření Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby 

s chronickým onemocněním navýšením o 0,5 pracovního 

úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Hranice 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 3.1.1. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu- Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  3.1.2 

Název opatření Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby 

s chronickým onemocněním navýšením o 1,5 pracovního 

úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Jeseník 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby 

poskytovatele SOUŽITÍ 2005, o.p.s., a to navýšením kapacity o 

0,3 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči na tomto 

území, jež zabezpečí částečně plnění opatření 3.1.2. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu  - Ano 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Průběžně naplňováno 

Kód opatření  3.1.3 
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Název opatření Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby 

s chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým 

onemocněním navýšením o 0,9 pracovního úvazku pracovníků 

v přímé péči v ORP Konice 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby 

poskytovatele Charita Konice, a to navýšením kapacity o 0,9 

pracovního úvazku pracovníků v přímé péči na tomto území, 

jež zabezpečí plnění opatření 3.1.3. 

  

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu- Ano 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Naplněno 

Kód opatření  3.1.4 

Název opatření Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby 

s chronickým onemocněním navýšením o 0,5 pracovního 

úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Litovel 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 3.1.4. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu -Ne  

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  3.1.5 

Název opatření Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby 

s chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým 

onemocněním navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků 

v přímé péči v ORP Mohelnice 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 
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 sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 3.1.5. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  3.1.6 

Název opatření Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby 

s chronickým onemocněním navýšením o 1,5 pracovního 

úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Přerov 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby 

poskytovatele Centrum sociálních služeb Kojetín p.o., a to 

navýšením kapacity o 0,5 pracovního úvazku pracovníků v 

přímé péči na tomto území, jež zabezpečí částečně plnění 

opatření 3.1.6. 

2. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby 

poskytovatele Charita Přerov, a to navýšením kapacity o 0,8 

pracovního úvazku pracovníků v přímé péči na tomto území, 

jež zabezpečí částečně plnění opatření 3.1.6. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ano  

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Průběžně naplňováno 

Kód opatření  3.1.7 

Název opatření Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby 

s chronickým onemocněním a osoby s chronickým duševním 

onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků 

v přímé péči v ORP Šumperk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 
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sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby 

poskytovatele Charita Šumperk, a to navýšením kapacity o 1 

pracovní úvazek pracovníků v přímé péči na tomto území, jež 

zabezpečí plnění opatření 3.1.7. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ano 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Naplněno 

Kód opatření  3.1.8 

Název opatření Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby s 

chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým 

onemocněním navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků 

v přímé péči v ORP Uničov 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 3.1.8. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  3.1.9 

Název opatření Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby 

s chronickým onemocněním a osoby s chronickým duševním 

onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků 

v přímé péči v ORP Zábřeh 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 
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Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 3.1.9. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  3.1.10 

Název opatření Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory, osoby s 

chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým 

onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek pracovníků 

v přímé péči v ORP Šternberk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby 

poskytovatele Charita Šternberk, a to navýšením kapacity o 0,6 

pracovní úvazek pracovníků v přímé péči na tomto území, jež 

zabezpečí plnění opatření 3.1.10. 

2. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby 

poskytovatele město Moravský Beroun, a to navýšením 

kapacity o 0,8 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči na 

tomto území, jež zabezpečí plnění opatření 3.1.10. 

 Z toho 0,4 úvazků bylo podpořeno nad rámec opatření a 

reagovalo na aktuálně vzniklou potřebnost. 

3. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby 

poskytovatele Sociální služby Šternberk, p.o., a to navýšením 

kapacity o 0,75 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči na 

tomto území, jež zabezpečí plnění opatření 3.1.10. 

 Z toho 0,75 úvazků bylo podpořeno nad rámec opatření a 

reagovalo na aktuálně vzniklou potřebnost. 

 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ano 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Naplněno 

Kód opatření  3.1.11 
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Název opatření Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby 

s chronickým onemocněním navýšením o 1,5 pracovního 

úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Olomouc 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 3.1.11. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  3.1.12 

Název opatření Rozvoj stávající pečovatelské služby pro seniory a osoby 

s chronickým onemocněním navýšením o 2 pracovní úvazky 

pracovníků v přímé péči v ORP Prostějov 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření  

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 3.1.12. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění rozvoje sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

 

Cíl 3.2 Podpora rozvoje osobní asistence v OK 

Kód opatření  3.2.1 

Název opatření Rozvoj stávající služby osobní asistence pro seniory a osoby 

s chronickým onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek 

pracovníků v přímé péči v ORP Jeseník 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 
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sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby 

poskytovatele Maltézská pomoc, o.p.s., a to navýšením 

kapacity o 1,5 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči na 

tomto území, jež zabezpečí plnění opatření 3.2.1. 

 Z toho 0,5 úvazků bylo podpořeno nad rámec opatření a 

reagovalo na aktuálně vzniklou potřebnost. 

 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ano 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Naplněno 

Kód opatření  3.2.2 

Název opatření Rozvoj stávající služby osobní asistence pro seniory navýšením 

o 0,6 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP 

Litovel 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 3.2.2. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  3.2.3 

Název opatření Rozvoj stávající služby osobní asistence pro seniory a osoby 

s chronickým onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek 

pracovníků v přímé péči v ORP Olomouc 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 
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Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 3.2.3. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  3.2.4 

Název opatření Rozvoj stávající služby osobní asistence pro seniory a osoby 

s chronickým onemocněním navýšením o 1 pracovní úvazek 

pracovníků v přímé péči v ORP Šumperk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby 

poskytovatele Charita Šumperk, a to navýšením kapacity o 0,5 

pracovního úvazku pracovníků v přímé péči na tomto území, 

jež zabezpečí částečné plnění opatření 3.2.4. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ano 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Průběžně naplňováno 

 

Cíl 3.3 Podpora rozvoje odlehčovací služby v OK 

Kód opatření  3.3.1 

Název opatření Zajištění pobytové odlehčovací služby pro seniory a osoby 

s chronickým duševním onemocněním v počtu 5,5 pracovního 

úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Jeseník 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních 

služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě 

sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila 

plnění opatření 3.3.1. 
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Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  3.3.2 

Název opatření Zajištění terénní odlehčovací služby pro seniory, osoby 

s chronickým duševním onemocněním a osoby s chronickým 

onemocněním v počtu 2 pracovních úvazků pracovníků 

v přímé péči v ORP Konice 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních 

služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě 

sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb nová sociální služba poskytovatele Charita 

Konice, a to navýšením kapacity o 2 pracovní úvazky 

pracovníků v přímé péči, jež zabezpečila plnění opatření 3.3.2. 

 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ano 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Naplněno 

Kód opatření  3.3.3 

Název opatření Rozvoj stávající pobytové odlehčovací služby pro osoby 

s chronickým duševním onemocněním navýšením o 5,5 

pracovního úvazku pracovníků v přímé péči v ORP Prostějov 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 3.3.3. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  3.3.4 
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Název opatření Zajištění pobytové odlehčovací služby pro seniory, osoby 

s chronickým onemocněním a pro osoby s chronickým 

duševním onemocněním v počtu 5,5 pracovního úvazku 

pracovníků v přímé péči v ORP Přerov 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k zařazení nové sociální služby do sítě 

sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila 

plnění opatření 3.3.4. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  3.3.5 

Název opatření Zajištění terénní odlehčovací služby pro seniory, osoby 

s tělesným a mentálním postižením, osoby s chronickým 

onemocněním v počtu 1,5 pracovního úvazku pracovníků 

v přímé péči v ORP Přerov 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních 

služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě 

sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila 

plnění opatření 3.3.5. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  3.3.6 

Název opatření Zajištění pobytové odlehčovací služby pro seniory a osoby s 

chronickým duševním nemocněním v počtu 7 pracovních 

úvazků pracovníků v přímé péči v ORP Šternberk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k zařazení nové sociální služby do sítě 

sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 
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2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila 

plnění opatření 3.3.6. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

 

3.4 Podpora rozvoje domova se zvláštním režimem v OK 

Kód opatření  3.4.1 

Název opatření Zajištění služby domovy se zvláštním režimem pro specifické 

skupiny seniorů, (osoby ohrožené závislostí nebo závislé na 

návykových látkách, osoby s chronickým duševním 

onemocněním, osoby, které vedou rizikový způsob života), 

kteří mají sníženou soběstačnost s kapacitou max. 15 lůžek 

v OK 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k zařazení nové sociální služby do sítě 

sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila 

plnění opatření 3.4.1. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

−Zajištění sociální služby v daném regionu - Ne 

−Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  3.4.2 

Název opatření Rozvoj stávající služby domovy se zvláštním režimem s 

kapacitou max. 11 lůžek v ORP Prostějov 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 3.4.2. 
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Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  3.4.3 

Název opatření Rozvoj stávající služby domovy se zvláštním režimem s 

kapacitou max. 36 lůžek v ORP Prostějov 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 3.4.3. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

 

Cíl 3.5 Podpora rozvoje domova pro seniory v OK 

Kód opatření  3.5.1 

Název opatření Zajištění služby domovy pro seniory s kapacitou max. 45 lůžek 

v ORP Olomouc 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních 

služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě 

sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila 

plnění opatření 3.5.1. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  3.5.2 

Název opatření Rozvoj stávající služby domovy pro seniory s kapacitou max. 

72 lůžek v ORP Přerov 
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Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 3.5.2. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - NE 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  3.5.3 

Název opatření Zajištění služby domovy pro seniory nízkokapacitního 

charakteru max. 30 lůžek v ORP Zábřeh  

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k zařazení nové služby do sítě sociálních 

služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě 

sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila 

plnění opatření 3.5.3. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  3.5.4 

Název opatření Rozvoj stávající služby domovy pro seniory komunitního typu 

max. 50 lůžek v ORP Šternberk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 3.5.4. 
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Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  3.5.5 

Název opatření Rozvoj stávající služby domovy pro seniory s kapacitou max. 

20 lůžek v ORP Prostějov 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 3.5.5. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

 

Cíl 3.6 Reprofilizace stávajících lůžek zařazených v síti sociálních 

služeb u pobytových forem služeb sociální péče do stávajících 

či jiných druhů služeb registrovaných u jednoho poskytovatele 

Kód opatření  3.6.1 

Název opatření Reprofilizace stávající služby domovy pro seniory na službu 

domovy se zvláštním režimem pro osoby, které mají sníženou 

soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění 

(stařeckou demencí, Alzheimerovou demencí nebo ostatními 

typy demencí), jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc 

jiné fyzické osoby 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb reprofilizace sociální služby poskytovatele 

Domov seniorů POHODA Chválkovice, p.o.,, a to navýšením 

kapacity DS o 12 lůžek, jež zabezpečí plnění opatření 3.6.1. 

2. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb reprofilizace sociální služby poskytovatele 
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Charita Jeseník, a to transformací kapacity snížení  DS o 14 

lůžek a zvýšení DZR o 14 lůžek, jež zabezpečí plnění opatření 

3.6.1. 

3. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb reprofilizace sociální služby poskytovatele 

Centrum sociálních služeb Jeseník, a to transformací kapacity 

snížení DS a zvýšení DZR o 10 lůžek, jež zabezpečí plnění 

opatření 3.6.1. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ano 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Naplněno 

Kód opatření  3.6.2 

Název opatření Rozvoj stávající pobytové služby pro specifické skupiny osob 

s chronickým onemocněním (neurodegenerativní 

onemocnění – např. Parkinsonova nemoc, Huntingtonova 

nemoc) s navýšením o 17 lůžek v ORP Litovel 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

1. Projednání předloženého záměru poskytovatele sociálních 

služeb vztahujícího se k aktualizaci stávající služby zařazené do 

sítě sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 3.6.2. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

 

Nenaplněno 

Nad rámec opatření byla v souladu s POSTUPem na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb 

rozvojová aktivita služby odborné sociální poradenství zajištěná organizací PONTIS Šumperk o.p.s. o 1 

pracovní úvazek pracovníků v přímé péči. Jedná se o podmíněné navýšení jednotek financovaných po 

dobu realizace projektu z ESF- MAS. 

Nad rámec opatření byla v souladu s POSTUPem na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb rozvojová 

aktivita služby centra denních služeb zajištěná organizací Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. o 2 

pracovní úvazky pracovníků v přímé péči. Navýšení vychází z aktuálně vzniklé potřebnosti na území. 

 



 

 

146 

 

Pracovní skupina č. 4: Etnické menšiny a cizinci 

Manažer pracovní skupiny: Mgr. Pavel Drexler 
Přehled definovaných cílů a opatření: rok 2021 
 
Cíl 4.1 Aplikace metodiky mobilního týmu za účelem zajištění 

efektivního využití stávajících služeb sociální prevence 

zaměřených na okruh osob etnické menšiny a cizinci 

Kód opatření  4.1.1 

Název opatření Přenos metodiky mobilního týmu do monitoringu cílových 

skupin v OK 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

 

1. Podporovatel - nositel metodiky Mobilního týmu vytvoří 

vzdělávací modul zaměřený na představení a předání metodiky 

2. Podporovatel osloví s nabídkou potenciální zájemce a realizuje 

workshopy a další vzdělávací a podporující aktivity 

3. V případě, že budou mít proškolené subjekty zájem provést 

v místě svého působení šetření, podporovatel nabídne 

metodické vedení, konzultace. Zadavatel bude garantem 

výsledného závěrečného hodnocení   

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. Konzultace s nositelem metodiky Mobilního týmu vzhledem  

k realizaci opatření v roce 2022 

2. S ohledem na epidemiologickou situace nebyly v průběhu roku 

2021 vzdělávací aktivity realizovány, realizace byla přesunuta do 

roku 2022 

3. S ohledem na epidemiologickou situace nebyly v průběhu roku 

2021 vzdělávací aktivity realizovány, realizace byla přesunuta do 

roku 2022 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

- Realizované vzdělávací moduly - Ne 

- Realizované workshopy - Ne 

- Počty metodických podpor, vedení, konzultací a závěrečných 

hodnocení - nerealizováno 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

 

Nenaplněno 
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Pracovní skupina č. 5: Osoby v krizi a osoby sociálně vyloučené 

Manažer pracovní skupiny: Mgr. et Mgr. Jan Zelinka 
Přehled definovaných cílů a opatření: rok 2021 
 

Cíl 5.1 Podpora rozvoje nízkoprahového denního centra v OK 

Kód opatření  5.1.1 

Název opatření Rozvoj stávající služby nízkoprahového denního centra o 1 

pracovní úvazek pracovníka v přímé péči v ORP Šumperk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních 

služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby 

zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými 

postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Armády 

spásy v České republice,z.s., a to navýšením o 1,0 pracovního 

úvazku pracovníků v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 

5.1.1 dle bodu 1 a 2. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu – Ano 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Naplněno 

Cíl 5.2 Podpora rozvoje odborného sociálního poradenství v OK 

Kód opatření  5.2.1 

Název opatření Zajištění služby odborného sociálního poradenství v počtu 1,5 

pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Jeseník 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních 

služeb vztahujících se k zařazení nových služeb do sítě 

sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila 

plnění opatření 5.2.1 dle bodu 1 a 2, z důvodu nepodání 

žádosti pro realizaci uvedeného opatření. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu – Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  5.2.2 
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Název opatření Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství 

navýšením o 0,825 pracovního úvazku pracovníka v přímé 

péči v ORP Šumperk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních 

služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby 

zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými 

postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 5.2.2 dle bodu 1 a 2, z důvodu 

nepodání žádosti pro realizaci uvedeného opatření. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu – Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  5.2.3 

Název opatření Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství 

navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v 

ORP Zábřeh 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních 

služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby 

zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými 

postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Charity 

Zábřeh, a to navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků 

v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 5.2.3 dle bodu 1 a 2. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu – Ano  

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – Ano  

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Naplněno 

Kód opatření  5.2.4 

Název opatření Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství 

navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v 

ORP Mohelnice 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních 

služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby 

zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými 

postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 
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2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Charity 

Zábřeh, a to navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníků 

v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 5.2.4 dle bodu 1 a 2. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu – Ano  

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – Ano  

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Naplněno 

Kód opatření  5.2.5 

Název opatření Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství 

navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v 

ORP Litovel 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních 

služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby 

zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými 

postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 5.2.5 dle bodu 1 a 2, z důvodu 

nepodání žádosti pro realizaci uvedeného opatření. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu – Ne  

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – Ne  

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  5.2.6 

Název opatření Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství 

navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v 

ORP Šternberk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních 

služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby 

zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými 

postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 5.2.6 dle bodu 1 a 2, z důvodu 

nepodání žádosti pro realizaci uvedeného opatření. 
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Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu – Ne  

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – Ne  

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  5.2.7 

Název opatření Rozvoj stávající služby odborného sociálního poradenství 

navýšením o 0,5 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v 

ORP Přerov 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních 

služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby 

zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými 

postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Charity 

Přerov a organizace KAPPA-HELP,z.s., a to navýšením o 0,55 

pracovního úvazku pracovníků v přímé péči (0,25+0,3), jež 

zabezpečí plnění opatření 5.2.7 dle bodu 1 a 2. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu – Ano  

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – Ano  

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Naplněno 

 
Cíl 5.3 Podpora rozvoje azylových domů v OK 

Kód opatření  5.3.1. 

Název opatření Zajištění služby azylové domy s kapacitou max. 30 lůžek pro 

OK 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních 

služeb vztahujících se k zařazení nových služeb do sítě 

sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila 

plnění opatření 5.3.1 dle bodu 1 a 2, z důvodu nepodání 

žádosti pro realizaci uvedeného opatření. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu – Ne  

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – Ne  

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 
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Kód opatření  5.3.2 

Název opatření Rozvoj stávající služby azylové domy navýšením o 3 jednotky 

(13 lůžek) v ORP Olomouc 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních 

služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby 

zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými 

postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby, která by 

zabezpečila plnění opatření 5.3.2 dle bodu 1 a 2, z důvodu 

nepodání žádosti pro realizaci uvedeného opatření. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu – Ne  

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – Ne  

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  5.3.3 

Název opatření Rozvoj stávající služby azylové domy navýšením o 5 lůžek v 

ORP Prostějov 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních 

služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby 

zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými 

postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Azylového 

centra Prostějov, o.p.s., a to navýšením o 6 lůžek, jež zabezpečí 

plnění opatření 5.3.3 dle bodu 1 a 2. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu – Ano  

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – Ano  

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Naplněno 

 
Cíl 5.4. Podpora rozvoje noclehárny v OK 

Kód opatření  5.4.1 

Název opatření Rozvoj stávající služby noclehárny navýšením o 5 lůžek v ORP 

Prostějov 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních 

služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby 
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zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými 

postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Azylového 

centra Prostějov, o.p.s., a to navýšením o 6 lůžek, jež zabezpečí 

plnění opatření 5.4.1 dle bodu 1 a 2. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu – Ano  

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – Ano  

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Naplněno 

 
Cíl 5.5 Podpora rozvoje terénních programů v OK 

Kód opatření  5.5.1 

Název opatření Zajištění služby terénní programy v počtu 1 pracovního 

úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Zábřeh 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních 

služeb vztahujících se k zařazení nových služeb do sítě 

sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila 

plnění opatření 5.5.1 dle bodu 1 a 2, z důvodu nepodání 

žádosti pro realizaci uvedeného opatření. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu – Ne  

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – Ne  

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

Kód opatření  5.5.2 

Název opatření Zajištění služby terénní programy v počtu 1 pracovního 

úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Mohelnice 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních 

služeb vztahujících se k zařazení nových služeb do sítě sociálních 

služeb v souladu se schválenými postupy pro aktualizaci sítě 

sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila 



 

 

153 

 

plnění opatření 5.5.2 dle bodu 1 a 2, z důvodu nepodání 

žádosti pro realizaci uvedeného opatření. 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu – Ne  

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn – Ne  

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

 

Nad rámec opatření byla v souladu s POSTUPem na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb 

rozvojová aktivita sociální služby:  

 odborného sociálního poradenství zajištěná organizací Charita Přerov, jež byla podpořena nad 

rámec plnění opatření 5.2.7, ve výši 0,05 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči; 

 azylového domu, zajištěná organizací Azylové centrum Prostějov, o.p.s., jež byla podpořena 

nad rámec plnění opatření 5.3.3, ve výši 1 lůžka; 

 noclehárny, zajištěná organizací Azylové centrum Prostějov, o.p.s., jež byla podpořena nad 

rámec plnění opatření 5.4.1, ve výši 1 lůžka; 

 nízkoprahového denního centra, zajištěná organizací Azylové centrum Prostějov, o.p.s., jež byla 

podpořena nad rámec plnění opatření, ve výši 0,55 pracovního úvazku pracovníků v přímé 

péči. 

 nízkoprahového denního centra, zajištěná organizací Charita Přerov, jež byla podpořena nad 

rámec plnění opatření, ve výši 1 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči. 
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Pracovní skupina č. 6: Osoby ohrožené návykovým jednáním 

Manažer pracovní skupiny: Mgr. Zuzana Starostová 
Přehled definovaných cílů a opatření: rok 2021 
 

Cíl 6.1 Podpora rozvoje terénních programů v OK 

Kód opatření  6.1.1 

Název opatření Rozvoj stávající služby terénních programů navýšením o 0,25 

pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Prostějov 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních 

služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby 

zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými 

postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Společnost 

Podané ruce, o.p.s., a to navýšením o 0,25 pracovního úvazku 

pracovníků v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 6.1.1 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ano 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Naplněno 

Kód opatření  6.1.2 

Název opatření Rozvoj stávající služby terénních programů navýšením o 0,25 

pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Konice 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních 

služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby 

zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými 

postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby Společnost 

Podané ruce, o.p.s., a to navýšením o 0,25 pracovního úvazku 

pracovníků v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 6.1.2 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ano 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Naplněno 

Kód opatření  6.1.3 

Název opatření Rozvoj stávající služby terénních programů navýšením o 0,3 

pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP Přerov 
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Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních 

služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby 

zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými 

postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby KAPPA-

HELP z.s., a to navýšením o 0,3 pracovního úvazku pracovníků 

v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 6.1.3 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ano 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Naplněno 

Kód opatření  6.1.4 

Název opatření Rozvoj stávající sociální služby terénních programů navýšením 

o 0,25 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP 

Lipník nad Bečvou 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních 

služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby 

zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými 

postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby KAPPA-

HELP z.s., a to navýšením o 0,25 pracovního úvazku pracovníků 

v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 6.1.4 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ano 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Naplněno 

Kód opatření  6.1.5 

Název opatření Rozvoj stávající sociální služby terénních programů navýšením 

o 0,3 pracovního úvazku pracovníka v přímé péči v ORP 

Hranice 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních 

služeb vztahujících se k aktualizaci jednotek stávající služby 

zařazené do sítě sociálních služeb v souladu se schválenými 

postupy pro aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 
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Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem byla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb rozvojová aktivita sociální služby KAPPA-

HELP z.s., a to navýšením o 0,3 pracovního úvazku pracovníků 

v přímé péči, jež zabezpečí plnění opatření 6.1.5 

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ano 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ano 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Naplněno 

 

Cíl 6.2 Podpora rozvoje kontaktního centra v OK 

Kód opatření  6.2.1 

Název opatření Zajištění služby kontaktního centra v počtu 3 pracovních 

úvazků pracovníků v přímé péči v ORP Olomouc 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření 

1. Projednání předložených záměrů poskytovatelů sociálních 

služeb vztahujících se k zařazení nových služeb do sítě 

sociálních služeb v souladu se schválenými postupy pro 

aktualizaci sítě sociálních služeb OK 

2. Při vyjádření pozitivního stanoviska OK aktualizace sítě 

sociálních služeb dle schválených změn 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2021 

1. V souladu s POSTUPem nebyla na rok 2021 zařazena do sítě 

sociálních služeb nová sociální služba, která by zabezpečila 

plnění opatření 6.2.1, z důvodu nepodání žádosti pro realizaci 

uvedeného opatření.  

Hodnotící indikátory výstupů 

a výsledků 

 Zajištění sociální služby v daném regionu - Ne 

 Aktualizace sítě sociálních služeb dle schválených změn - Ne 

Stav naplnění opatření v roce 

2021 

Nenaplněno 

 

Nad rámec opatření byla v souladu s POSTUPem na rok 2021 zařazena do sítě sociálních služeb 

rozvojová aktivita sociální služby:  

 odborného sociálního poradenství zajištěná organizací P – centrum spolek, jež byla podpořena 

nad rámec plnění opatření, ve výši 0,17 pracovního úvazku pracovníků v přímé péči. 
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4. Finanční a výkonová analýza sociálních služeb 

a. Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb 

Sběr dat je jedním z podstatných způsobů, kterými Olomoucký kraj získává rámcový 

přehled o stavu a činnosti sociálních služeb v území za předcházející kalendářní rok. 

Získaná data a informace jsou využívány nejen pro plnění agendy odboru sociálních 

věcí, zejm. v oblasti plánování sociálních služeb a při sestavování sítě sociálních 

služeb, ale mají přesah a jsou neocenitelným zdrojem informací pro plnění úloh 

mnohdy neopakujícího se charakteru v rámci meziodborové spolupráce v rámci 

Krajského úřadu Olomouckého kraje. 

Sběr dat za rok 2021 probíhal od ledna do závěru března 2022 prostřednictvím 

Krajského informačního systému sociálních služeb Olomouckého kraje (webové 

aplikace KISSoS). Data jsou předávána těmi poskytovateli sociálních služeb, kteří jsou 

smluvně zavázáni data poskytovat, případně tuto povinnost nemají, avšak data za 

sociální služby dobrovolně poskytují. 

Prostřednictvím sběru dat, které proběhlo na začátku roku 2022, se podařilo získat 

informace o 329 sociálních službách (v závěru roku 2021 v Olomouckém kraji působilo 

dle registru sociálních služeb (spravován MPSV ČR) 357 sociálních služeb, v síti 

sociálních služeb Olomouckého kraje bylo pro uvedený rok 2021 zařazeno 315 

služeb). Jednotlivé druhy sociálních služeb, kterých je 33, je možné rozlišit v rámci tří 

základních kategorií (dle zákona č. 108/2006 Sb. O sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů). Konkrétně jde o kategorie sociálního poradenství, služeb 

sociální péče a služeb sociální prevence. 

Ačkoli do sítě sociálních služeb nejsou zařazeny všechny sociální služby působící 

v Olomouckém kraji, lze konstatovat, že se síť sociálních služeb daří modelovat tak, 

aby byla dostatečně pestrá a byly v ní zastoupeny všechny v kraji dostupné druhy 

sociálních služeb pro cílové skupiny osob nacházejících se v různých nepříznivých 

sociálních situacích a tím bylo pro konkrétní sociální služby z větší či menší části 

zajištěno financování jejich jednotlivých provozů.  

Metodická příručka "Terminologie druhů sociálních služeb a výkonnostní ukazatele" 

specifikuje obsah přímé sociální práce pro jednotlivé druhy sociálních služeb, a tím 

zvyšuje validitu sbíraných dat. V roce 2021 byla vydána aktualizace této metodické 

příručky spolu s dokumentem METODIKA vykazování dat do záložky "Moje výkazy", 

která upravuje výkonnostní a další ukazatele, podle které budou vykazována data za 

rok 2022 (na začátku roku 2023). 

Informace uvedené dále v dokumentu vycházejí z dat, která byla za rok 2021 

poskytnuta ze strany 329 sociálních služeb působících v území Olomouckého kraje. 
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Tabulka 1 Přehled poskytovaných druhů služeb OK zařazených v síti sociálních služeb OK v r. 2021 

 
Síť soc. 
sl. OK r. 

2021 

Data od 
sociálních 
služeb za 

r. 2021 

Sociální poradenství  

Odborné sociální poradenství 25 28 

Služby sociální péče  

Osobní asistence 12 13 

Pečovatelská služba 35 37 

Tísňová péče 0 0 

Průvodcovské a předčitatelské služby 0 0 

Podpora samostatného bydlení 3 3 

Odlehčovací služby 12 12 

Centra denních služeb 6 6 

Denní stacionáře 16 16 

Týdenní stacionáře 1 1 

Domovy pro osoby se zdravotním postižením 10 10 

Domovy pro seniory 33 34 

Domovy se zvláštním režimem 18 20 

Chráněné bydlení 14 14 

Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 3 3 

Služby sociální prevence  

Raná péče 4 4 

Telefonická krizová pomoc 1 1 

Tlumočnické služby 1 1 

Azylové domy 20 20 

Domy na půl cesty 1 1 

Kontaktní centra 5 5 

Krizová pomoc 2 2 

Intervenční centra 1 1 

Nízkoprahová denní centra 8 8 

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 13 13 

Noclehárny 8 8 

Služby následné péče 2 2 

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 17 17 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 6 11 

Sociálně terapeutické dílny 5 5 

Terapeutické komunity 1 1 

Terénní programy 13 13 

Sociální rehabilitace 19 19 

Celkem 315 329 

 

 

 



 

 

159 

 

 

Struktura výnosů v roce 2021 

V oblasti sociálních služeb je uplatňován systém vícezdrojového financování. Sociální 

služby jsou financovány prostřednictvím úhrad od uživatelů, z veřejného zdravotního 

pojištění (zejména u služeb sociální péče), z veřejných rozpočtů, které jsou zcela 

zásadním zdrojem financování služeb a z dalších zdrojů.  

Obecně lze konstatovat, že nejvýznamnějším zdrojem financování je účelová dotace 

na zajištění sociálních služeb poskytnutá krajům a hlavnímu městu Praze ze státního 

rozpočtu na základě zákona o sociálních službách a příjmy od uživatelů sociálních 

služeb. Jednotlivé poměry finančních zdrojů se u konkrétních druhů služeb  

a poskytovatelů sociálních služeb liší. 

Nezanedbatelným zdrojem financování sociální služeb v roce 2021, zejména  

u vybraných druhů sociálních služeb prevence, byly i strukturální fondy EU. Rovněž 

byla činnost sociálních služeb v roce 2021 podpořena ze strany ministerstev (MPSV 

ČR, MZ ČR) v souvislosti s poskytnutím mimořádných dotací určených na vícenáklady 

spojené s pandemií COVID–19. 

 
Graf 1 Struktura výnosů v roce 2021 
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Struktura nákladů v roce 2021 

Procentuálně nejvyšší položkou v nákladech sociální služby jsou osobní náklady na 

zajištění zaměstnanců – pracovníků přímé a nepřímé péče (hrubé mzdy a odvody). 

Nezanedbatelnou položkou v nákladech jsou pak obecně služby zejm. energie a dále 

spotřeba materiálu. 
 

Graf 2 Struktura nákladů v roce 2021 
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Vývoj výnosů a nákladů sociálních služeb poskytovaných na území OK  

Díky dostupným datům z let předchozích, je možné porovnat vývoj nákladovosti 

jednotlivých služeb v širším časovém horizontu, plánovat finanční zajištění a výkonost 

jednotlivých druhů sociálních služeb poskytovaných na území OK na budoucí rok, 

nastavovat parametry a požadavky na kvalitu a efektivitu služeb. 

V porovnání vývoje nákladů a výnosů od roku 2007 je zřejmé, že náklady a výnosy u 

sociálních služeb stabilně rostou, což je dáno řadou faktorů odvíjejících se od 

samotného fungování sociálních služeb, zvyšujících se nároků kladených na 

poskytovatele sociálních služeb (transformace, deinstitucionalizace péče), až po 

legislativní dopady týkajících např. platů a mezd zaměstnanců pracujících v sociálních 

službách, cen energií či inflace. 
 

Graf 3 Vývoj nákladů a výnosů sociálních služeb poskytovaných na území OK 2007-2021 
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Další ukazatele 

 

Vývoj počtu uživatelů 

Zobrazená časová řada zobrazuje počet uživatelů v sociálních službách, přičemž 

uživatelem je v tomto případě osoba, která má uzavřenou písemnou nebo ústní 

smlouvu o poskytování sociální služby nebo je v zařízení sociální služby na základě 

usnesení soudu o nařízení předběžného opatření. Nejsou zde započítány osoby, které 

čerpali pouze fakultativní (doplňkové, volitelné) činnosti, děti v rámci rodin u vybraných 

druhů sociálních služeb, které jsou však rovněž příjemci podpory, dále nejsou 

započítáni anonymní uživatelé. Uživatelé, kteří se do sociální služby vraceli 

opakovaně, jsou započítání pouze jednou (v konkrétní sociální službě). Tyto údaje tak 

alespoň částečně akcentují určitou unikátnost uživatele v sociální službě. 

 

Graf 4 Vývoj počtu uživatelů v letech 2017–2021 
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Z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu může přijít chvíle, kdy člověk 

přestane zvládat péči o svou osobu a bude odkázán na pomoc druhých. Zákon č. 

108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhláška č. 505/2006 Sb., 

kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů, hovoří o možnosti získání příspěvku na péči, který se odvíjí od 

stupně závislosti (lehká závislost, středně těžká závislost, těžká závislost, úplná 

závislost), jenž je určen na zajištění pomoci, která může být zajištěna prostřednictvím 

sociálních služeb nebo jiných forem pomoci. V případě přijetí zájemce s přiznaným 

příspěvkem na péči do sociální služby (např. do domov pro seniory, domova se 

zvláštním režimem atd.), náleží tento příspěvek dané sociální službě. 

Vyšší zastoupení uživatelů s vyšším stupněm závislosti klade vyšší nároky na 

jednotlivé zaměstnance sociálních služeb a na jejich zaměstnavatele (poskytovatele 
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sociálních služeb) při zvyšující se náročnosti poskytování péče a při práci s uživateli, 

přičemž jednotlivé sociální služby musí i přesto zůstat stále dostupné a splňovat 

podmínky dané registrací a další zákonné povinnosti. 

 

Graf 5 Vývoj počtu uživatelů se stupněm závislosti ve vybraných druzích sociálních služeb v letech 2017-20213 
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však liší z důvodu specifik konkrétních druhů služeb.  

Fond pracovní doby pracovníka v přímé práci se skládá z: 

 Přímé práce s uživatelem / zájemcem o sociální službu 

o v přítomnosti uživatele / žadatele 

o bez přítomnosti uživatele / žadatele 

 Nepřímé práce související s provozem sociální služby 

 Čas strávený na cestě 

V přehledu za roky 2017 – 2021 lze spatřovat pozvolný nárůst kapacity využití přímé 

sociální práce (terénní, ambulantní forma) či stabilní využití pobytové kapacity (počtu 

lůžkodnů) u pobytových služeb. Níže uvedený graf má pouze určitou vypovídající 

hodnotu, jelikož u některých druhů sociálních služeb a konkrétních poskytovatelů 

sociálních služeb je doporučený výkonnostní ukazatel i mírně převýšen.  

V obecné rovině data poskytují informaci o postupném zefektivnění poskytování přímé 

sociální práce (přímá práce s uživatelem, využití ubytovacích kapacit), zároveň nám 

 
3 souhrnně za: centra denních služeb, denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, 
domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, chráněné bydlení, odlehčovací služby, sociální 
služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, týdenní stacionáře 

0

500

1000

1500

2000

r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. 2021

bez příspěvku na péči stupeň 1 - lehká závislost stupeň 2 - středně těžká závilost

stupeň 3 - těžká závislost stupeň 4 - úplná závislost



 

 

164 

 

však potvrzují i zvyšující se náročnost poskytované péče ve směru k uživatelům (např. 

s nutnou větší mírou podpory).  
 

Graf 6 Využití kapacity sociálních služeb v letech 2017-2021 
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Graf 7 Pracovníci v sociálních službách v roce 2021 

 

Dobrovolníci v sociálních službách 

Při poskytování sociálních služeb je možné pracovní týmy rozšířit o zájemce z řad 

dobrovolníků. Dobrovolníci ve svém volném čase dávají pro potřeby druhých své 

dovednosti, znalosti a zkušenosti. Aktivit, do kterých se mohou zapojit, je celá škála, 

ať už jde o péči o uživatele, práce spojené s chodem sociální služby či aktivit např. 

vzdělávacího charakteru. Poměrně citelné snížení počtu hodin věnovaných uživatelům 

sociálních služeb ze strany dobrovolníků v roce 2021 je důsledkem zejm. 

mimořádných opatření v souvislostí s pandemií COVID-19, kdy byly podmínky provozu 

sociálních služeb několikrát během roku regulovány a řídily se aktuálními opatřeními. 
 

Graf 8 Dobrovolníci v sociálních službách (počet hodin) v letech 2017-2021 
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b. Financování sociálních služeb  

Od roku 2015 se výrazně změnil způsob financování sociálních služeb – odpovědnost 

za rozhodování o výši dotace ze státního rozpočtu jednotlivým poskytovatelům 

sociálních služeb byla převedena z Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen 

„MPSV“) na kraje.  

Stěžejními dokumenty Olomouckého kraje pro realizaci dotačního řízení jsou: 

1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro 

roky 2021–2023; 

2. Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje (dále jen „Akční 

plán“) jako jednoletý prováděcí dokument Střednědobého plánu, který 

stanovuje síť sociálních služeb na daný rozpočtový rok a optimální náklady na 

její zajištění; 

3. Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém 

kraji (dále jen „Program“), který stanovuje pravidla pro poskytování a čerpání 

finančních prostředků z rozpočtu Olomouckého kraje včetně účelově určené 

státní dotace poskytnuté Olomouckému kraji na financování běžných výdajů 

souvisejících s poskytováním sociálních služeb a vypořádává se s požadavky 

legislativy Evropské unie v oblasti veřejné podpory. Poprvé byl schválen 

v souvislosti s přechodem kompetencí v oblasti financování sociálních služeb 

z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na kraje usnesením Zastupitelstva 

Olomouckého kraje (dále jen „ZOK“) č. UZ/12/40/2014 ze dne 19. 9. 2014. 

V následujících letech byl obsah Programu aktualizován v návaznosti na změnu 

podmínek pro realizaci dotačních řízení a rovněž na základě zkušeností 

z administrace dotačního řízení.  

V Program pro rok 2021 byl sestaven z Obecné části a tří podprogramů:  

Obecná část definuje pojmy a pravidla společná pro celý Program (jednotlivé 

podprogramy) a vypořádává se s požadavky legislativy Evropské unie (čl. 106 

odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie) v oblasti veřejné podpory. 

Podprogram č. 1 stanoví postupy administrace a rozdělení účelově určené 

dotace ze státního rozpočtu poskytnuté Olomouckému kraji na základě 

ustanovení § 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 

pozdějších předpisů a respektuje základní principy určené MPSV v Rozhodnutí 

o poskytnutí dotace krajům a Metodice, která je jeho součástí.  

Výpočet výše dotace ze státního rozpočtu jednotlivým sociálním službám je 

postaven na měřitelných jednotkách dle specifik jednotlivých druhů služeb 

(počet lůžek nebo počet pracovníků v přímé péči) a výpočty jsou nastaveny tak, 

aby odpovídaly principu vyrovnávací platby při zohlednění vícezdrojového 

financování v podmínkách ČR. 

Podprogram č. 2 vymezuje způsob poskytování dotací z rozpočtu Olomouckého 

kraje na poskytování sociálních služeb. 
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Podprogram č. 3 stanoví postup pro poskytnutí příspěvku na provoz 

příspěvkovým organizacím Olomouckého kraje. 

Program finanční podpory poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji byl 

schválen Usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/21/43/2020 ze dne 

22. 6. 2020 a jeho aktualizace byly schváleny usnesením Rady Olomouckého kraje 

č. UR/99/83/2020 ze dne 31. 8. 2020, usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje 

č. UZ/3/46/2021 ze dne 22. 2. 2021 a usnesením Rady Olomouckého kraje 

č. UR/29/38/2021 ze dne 30. 8. 2021. 

 

Podprogram č. 1 – státní účelová dotace 

Olomoucký kraj podal MPSV v souladu s platnou legislativní úpravou souhrnnou 

žádost o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti sociálních služeb pro rok 2021 dne 

17. 7.  2020, a to na částku 1 810 578 000 Kč.  

Dotační řízení Olomouckého kraje pro jednotlivé poskytovatele sociálních služeb 

zařazené v síti pro rok 2021 bylo v souladu s Podprogramem č. 1 Programu vyhlášeno 

v srpnu 2020. Lhůta pro podávání žádostí byla stanovena na období od 19. 10. 2020 

do 09. 11. 2020. Ve stanovené lhůtě podalo žádost o dotaci předepsaným způsobem 

(prostřednictvím webové aplikace MPSV OK služby-poskytovatel) celkem 117 

subjektů (poskytovatelů sociálních služeb) pro 288 služeb s požadavkem v celkové 

částce 2 022 898 396 Kč. Podrobnější přehled je uveden v tabulce č. 1. 

 

Tabulka č. 1 

 služby sociální 

péče 

služby sociální 

prevence 

odborné sociální 

poradenství 
celkem 

počet služeb, na které 

je dotace požadována 
165 102 21 288 

požadovaná dotace 1 706 864 296 280 728 111 35 305 989 2 022 898 396 

V souladu s Podprogramem č. 1 Programu bylo provedeno formální a věcné 

posouzení jednotlivých žádostí o dotaci, kontrola přiměřenosti a hospodárnosti 

rozpočtu sociálních služeb, požadavku na dotaci a vymezení neuznatelných a 

nadhodnocených nákladů zahrnutých v požadavcích na dotaci. Následně byl stanoven 

optimální návrh dotace.  

Řádné kolo dotace 

Dne 7. 1. 2021 obdržel Olomoucký kraj ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace 

z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2021. Tímto rozhodnutím byla 

Olomouckému kraji poskytnuta účelově určená dotace na financování běžných výdajů 

souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu 

stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb v celkové 

maximální výši 1 573 825 255 Kč.  
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Z této částky bylo rozhodnutím MPSV určeno minimálně 125 975 300 Kč na platy, 

mzdy a jejich navýšení (včetně zákonných odvodů) pro všechny druhy sociálních 

služeb zařazených do sítě sociálních služeb kraje a dále bylo z celkové částky rovněž 

určeno 51 739 795 Kč na financování výdajů sociálních služeb v souvislosti s reformou 

psychiatrické péče. 

Po doručení rozhodnutí MPSV s uvedením výše dotace přidělené kraji byl optimální 

návrh dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb na jednotlivé služby 

upraven na výši disponibilních prostředků a tím byl stanoven reálný návrh dotace. 

Reálný návrh dotace sociálních služeb souvisejících s reformou psychiatrické péče 

(sociální služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním) byl upraven tak, aby 

bylo dosaženo výše uvedeného účelového určení této části dotace, jak bylo obsaženo 

v rozhodnutí MPSV ČR. 

 

Dofinancování dotace 

Na základě Dodatku č. 1 k ROZHODNUTÍ č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – 

MPSV státního rozpočtu na rok 2021 ze dne 4. 8. 2021, č. j. MPSV – 2021/131786 – 

221, byla Olomouckému kraji navýšena účelově určená dotace na financování 

běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních 

služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních 

služeb o částku 57 808 507 Kč na celkových 1 631 633 762.  

Navýšení dotace bylo určeno na krytí personálních nákladů v souvislosti s navýšením 

platů a mezd od 1. 1.2021 dle nařízení vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení 

vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a 

správě, ve znění pozdějších předpisů, a také na krytí personálních vícenákladů 

v souvislosti s realizací mimořádného dotačního titulu na odměny pro zaměstnance v 

sociálních službách. 

Shrnutí je uvedeno v tabulce č. 2. 

Tabulka č. 2 

Výše dotace v řádném kole 

dotačního řízení 
Výše dofinancování Celková výše dotace 

1 573 825 255 Kč 57 808 507 Kč 1 631 633 762 Kč 

Návrh výše dotace jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb byl zpracován 

v souladu s Podprogramem č. 1 Programu.  

Výpočet výše dotace jednotlivým sociálním službám byl realizován rovným a 

transparentním způsobem, který reflektoval již schválenou výši dotace jednotlivým 

sociálním službám v prvním (řádném) kole dotačního řízení, která byla stanovena 

v souladu s Podprogramem č. 1, a to následujícím způsobem: 
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Výše dotace získaná v řádném kole dotačního řízení byla u jednotlivých sociálních 

služeb poměrně navýšena tak, aby bylo dosaženo hodnoty disponibilních zdrojů 

určených k dofinancování. Službám, u nichž byla vypočtená hodnota dofinancování 

nižší než 30 000 Kč, byla přiřazena hodnota 0 Kč. Službám, u nichž celková výše 

dotace (tzn. dotace po navýšení) byla vyšší, než maximální návrh dotace (tzn., 

požadavek na dotaci snížený o případné neuznatelné a nadhodnocené náklady) byla 

hodnota dofinancování snížena tak, aby tento maximální návrh dotace nebyl 

překročen.  

OK v roce 2021 poskytl prostřednictvím Programu finanční podpory poskytování 

sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogramu č. 1, dotaci ze státního 

rozpočtu 116 poskytovatelům sociálních služeb na zajištění 286 sociálních 

služeb v celkové výši 1 631 633 762 Kč. 

 

 

 

Podprogram č. 2 – dotace z rozpočtu Olomouckého kraje 

Účelem Podprogramu č. 2 je částečné finanční zajištění poskytování sociálních služeb 

zařazených do Sítě sociálních služeb Olomouckého kraje z finančních prostředků 

rozpočtu Olomouckého kraje.  

V rámci Podprogramu č. 2 na rok 2021 byli oprávněnými žadateli poskytovatelé 

sociálních služeb, které jsou zařazeny do sítě sociálních služeb Olomouckého kraje, a 

to: 

1. příjemci dotace z Podprogramu č. 1, s výjimkou příspěvkových organizací nebo 

obcí;  

2. poskytovatelé sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb definované 

AKČNÍM PLÁNEM na příslušný kalendářní rok financované prostřednictvím 

Programu podpory B, s výjimkou příspěvkových organizací nebo obcí; 

3. poskytovatelé sociálních služeb zařazených do sítě sociálních služeb definované 

AKČNÍM PLÁNEM na příslušný kalendářní rok financované prostřednictvím 

Individuálního projektu Olomouckého kraje „Azylové domy v Olomouckém kraji I.“, 

s výjimkou příspěvkových organizací nebo obcí. 

 

Řádné kolo dotace 

Původní návrh alokace finančních prostředků do Podprogramu č. 2 byl stanoven 

ve výši 40 mil. Kč. 

Vyhlášení výzvy pro podávání žádostí do Podprogramu č. 2 bylo zveřejněno v lednu 

2021. Lhůta pro podávání elektronických žádostí v systému RAP byla stanovena na 
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období od 15. 3. 2021  do 7. 4. 2021 do 12:00 hod., lhůta pro doručení žádostí 

v analogové/digitální formě byla stanovena do 15. 4. 2021.  

Podmínky vyhlášeného dotačního řízení dle Programu, Podprogramu č. 2 splnilo 

48 podaných žádostí poskytovatelů sociálních služeb na podporu celkem 153 

služeb; souhrnná výše požadavků na dotaci činila 106 128 182 Kč.  

Souhrn požadavků na dotaci v rámci Podprogramu č. 2 v členění dle způsobu 

financování je uveden v tabulce č. 3. 

Tabulka č. 3 

Způsob financování  Počet služeb 
Požadovaná výše 

dotace 

Podprogram č. 1 136             98 547 737     

Program podpory B 4                  698 999     

IP Olomouckého kraje "Azylové domy v Olomouckém kraji I." (IP) 12               6 624 716     

Podprogram č. 1 / IP 1                  256 730     

 Celkový součet  153           106 128 182     

Podané žádosti byly po formální stránce zkontrolovány a byla jim vypočtena výše 

podpory jednotlivých sociálních služeb v souladu se schváleným Podprogramem č. 2. 

Dofinancování dotace 

Z důvodu zajištění stability sítě sociálních služeb byla alokace navýšena o další 

4 mil. Kč na celkovou částku 44 mil. Kč. Postup pro přerozdělení navýšení 

a distribuci finančních prostředků je uveden dále v této důvodové zprávě. 

Výpočet výše dotace jednotlivým sociálním službám byl realizován rovným a 

transparentním způsobem, který reflektoval již schválenou výši dotace jednotlivým 

sociálním službám v rámci Podprogramu č. 2: 

Výše dotace jednotlivým sociálním službám byla na základě výpočtu uvedeného 

v Podprogramu č. 2 přepočtena tak, aby bylo v součtu dosaženo celkové alokované 

částky ve výši 44 mil. Kč; od této částky byla odpočítána již získaná výše dotace 

v rámci Podprogramu č. 2. 

Službám, u nichž byla vypočtená hodnota dofinancování nižší než 20 000 Kč, byla 

přiřazena hodnota 0 Kč. Tyto finanční prostředky byly nediskriminačním způsobem 

přerozděleny ostatním sociálním službám. Krácení na výši disponibilních zdrojů bylo 

rovněž realizováno způsobem shodným pro všechny žádosti, a to použitím koeficientu, 

kterým je vypočtená výše dotace upravena tak, aby bylo dosaženo hodnoty 

disponibilních zdrojů. Koeficient se stanoví jako podíl, v jehož čitateli je výše 
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disponibilních zdrojů a v jeho jmenovateli součet všech původně vypočtených návrhů 

výše dotace. 

OK v roce 2021 poskytl prostřednictvím Programu finanční podpory poskytování 

sociálních služeb v Olomouckém kraji, Podprogramu č. 2, dotaci z rozpočtu 

kraje 47 poskytovatelům sociálních služeb na zajištění 137 sociálních služeb 

v celkové výši 44 000 000 Kč. 

 

Podprogram č. 3 – příspěvek na provoz  

V roce 2021 byl poskytnut 26 příspěvkovým organizacím v sociální oblasti na 

poskytování a provoz 55 sociálních služeb provozní příspěvek z rozpočtu OK celkem 

ve výši 327 982 684 Kč, přičemž z této částky bylo poskytnuto  57 486 703 Kč jako 

příspěvek na provoz – odpisy.  

V roce 2021 byl poskytnut 26 příspěvkovým organizacím v sociální oblasti na 

poskytování a provoz 56 sociálních služeb provozní příspěvek z rozpočtu OK ve výši 

324 008 542,45 Kč, přičemž z této částky bylo poskytnuto   

 59 973 294,57 Kč jako příspěvek na provoz – odpisy, 

 188 702,79 Kč jako příspěvek na provoz - účelově určený; 

 180 398,00 Kč jako příspěvek na provoz - pojistné plnění a 

 2 393 661,67 Kč jako příspěvek na provoz – opravy. 

 

Příspěvek na provoz – investice byl poskytnut v objemu 1 186 805,40 Kč. 
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5. Shrnutí 
 

Níže uvedená tabulka č. 5 obsahuje číselný souhrn opatření za jednotlivé pracovní 

skupiny, procentuální přehled o tom, kolik z jednotlivých opatření bylo v roce 2021 

naplněno, kolik je rozpracováno, průběžně naplňováno či nenaplněno. 

 
Tabulka č. 5 

č. 
PS 

Název pracovní 
skupiny 

Opatření 
celkem 

Naplňování opatření 

Naplněno 
Rozpracováno 

+ částečně 
naplněno 

Průběžně 
naplňováno Nenaplněno 

  1. Děti, mládež a 
rodina 14 4 - - 10 

  2. Osoby se 
zdravotním 
postižením 

30 7 3 - 20 

3. Senioři 
32 6 - 3 23 

  4. Etnické menšiny 
a cizinci 1 - - - 1 

  5. Osoby v krizi a 
osoby sociálně 
vyloučené  

14 6 - - 8 

  6. Osoby ohrožené 
návykovým 
jednáním 

6 5 - - 1 

7. 
Průřezové cíle a 
opatření  

14 - 1 13 - 

 
Celkem všechny 
skupiny 

111 28 4 16 63 

Procentuální míra 
plnění 

100 % 25,3% 3,6% 14,4% 56,7% 

 
 

V prvním roce platnosti Střednědobého plánu 2021-2023 docházelo prostřednictvím 
činnosti PS a OSV k  naplňování indikátorů stanovených pro jednotlivé cíle a opatření, 
které byly nastaveny tak, aby byla zachována dostupnost sociálních služeb a sociální 
služby kvalitativně a kvantitativně odpovídaly potřebám obyvatelů OK.  
 
 

Naplňování opatření: 

 

Naplněno – opatření, u kterých byly aktivity vedoucí k jejich naplnění zrealizovány, bylo 

dosaženo cíle, který byl opatřením nastaven. Jedná se o opatření, která byla naplněna 

aktualizací jednotek sociálních služeb zařazených v sítě sociálních služeb OK, či 

opatření, která byla naplněna zařazením nové sociální služby do sítě sociálních služeb 

OK. 
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Rozpracováno + částečně naplněno – skupina cílů a opatření, v nichž jsou aktivity 

vedoucí k dosažení cíle rozpracovány tak, aby v budoucím období mohl být naplněn, 

případně je naplněna část nastaveného opatření. 

Jedná se především cíle a opatření plněné v dlouhodobém horizontu. 

  

Průběžně naplňováno – jedná se o cíle a opatření, která jsou naplňovány v průběhu 

každého roku platnosti dokumentu a každoročně jsou vyvíjeny činnosti vedoucí k jejich 

naplnění.  

Průběžně naplňovány jsou především průřezové cíle Střednědobého plánu 2021-

2023, jejichž plnění se prolíná napříč všemi roky platnosti plánu.  

 

Nenaplněno – do této skupiny jsou zařazeny cíle a opatření, které v průběhu roku 2021 

nebylo z objektivních příčin možné naplnit. Např. opatření, u kterých nedošlo ze strany 

poskytovatelů sociálních služeb v souladu s POSTUPem k podání žádosti o zařazení 

nové sociální služby do sítě sociálních služeb OK.  

 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, že za rok 2021 je naplněno 25,3 % vytyčených 

opatření, rozpracováno + částečně naplněno je celkem 3,6 % opatření, průběžně 

naplňováno 14,4 % a s ohledem na první rok platnosti Střednědobého plánu 2021-

2023 nenaplněno zůstává 56,7 %.  

 

Je nutno upozornit, že první rok implementace cílů a opatření Střednědobého plánu 

2021-2023 byl ve velké míře poznamenán nepříznivou epidemiologickou situací 

spojenou s pandemií COVID -19, která měla v konečném zhodnocení roku 2021 přímý 

vliv na plnění nastaveným průřezových a specifických cílů dokumentu. 

Evaluační zpráva za rok 2021 vyhodnocuje naplnění stanovených cílů a opatření 

v průběhu uvedeného roku. Na celkové zhodnocení celého plánovacího cyklu 

a naplnění jednotlivých cílů a opatření Střednědobého plánu 2021-2023 bude 

zaměřena Souhrnná evaluační zpráva o naplňování Střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2021-2023. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 


