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Komunitní plán sociálních služeb na území SO ORP Šumperk na období let 2023–2025 byl schválen 

usnesením Zastupitelstva města Šumperka č. 60/22 ze dne 05.12.2022. 
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3 Návrhová část  

Následující část obsahuje cíle a opatření Komunitního plánu sociálních služeb na území SO ORP Šumperk na 

období let 2023–2025. Kapitola je rozdělena do 5 podkapitol, kdy první obsahuje cíle a opatření společná 

pro všechny cílové skupiny a cíle a opatření navazující na sociální služby. Další čtyři podkapitoly pak obsahují 

cíle a opatření za jednotlivé pracovní skupiny. Struktura těchto čtyř podkapitol je stejná, je uveden popis 

cílové skupiny uživatelů, SWOT analýza, přehled členů dané pracovní skupiny a následuje přehled 

definovaných dílčích cílů a opatření pro danou cílovou skupinu 

3.1  Cíle a  opatření v  návaznosti na sociální služby, společné cíle 

a opatření  

Přehled definovaných průřezových cílů a opatření 

Kód P 1 

Průřezový cíl Koordinace procesu komunitního plánování sociálních služeb 

Charakteristika cíle Koordinace, plánování a hodnocení sociálních a návazných služeb na území SO ORP 

Šumperk metodou komunitního plánování sociálních služeb v souladu s § 92 písm. 

d) zákona o sociálních službách. Cílem je rovněž podpora spolupráce s obcemi 

a zvyšování povědomí o procesu KPSS a sociálních a souvisejících službách. 

Opatření vedoucí 

k naplnění cíle 

P 1.1 Podpora a zachování procesu KPSS. 

P 1.2 Zachování a aktualizace stávající sítě sociálních služeb. 

P 1.3 Rozvoj spolupráce s obcemi v rámci SO ORP Šumperk. 

P 1.4 Podpora zvyšování informovanosti o procesu KPSS a sociálních službách. 

Kód P 2 

Průřezový cíl Podpora aktivit směřujících k zajištění dostupného bydlení v SO ORP Šumperk 

Charakteristika cíle Podpora aktivit směřujících k zajištění dostupného (sociálního) bydlení pro ohrožené 

skupiny obyvatel, které nejsou schopny si zajistit bydlení vlastními silami – senioři, 

osoby se zdravotním postižením, sociálně znevýhodněné osoby, matky či rodiny 

s dětmi v obtížné životní situaci, nebo lidé s psychickým onemocněním apod. 

Opatření vedoucí 

k naplnění cíle 

P 2.1 Sociální/dostupné bydlení. 

Kód P 3 

Průřezový cíl Podpora návazných služeb 

Charakteristika cíle Návazné služby zahrnují nabídku podpůrných činností, které nejsou sociálními 

službami definovanými dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném 

znění, ale síť sociálních služeb vhodně doplňují a navazují na ni.  

Jedná se např. o činnosti dobrovolnické, mateřských nebo rodinných center, 

volnočasových aktivit, klubů důchodců, svépomocných skupin apod.  

Opatření vedoucí 

k naplnění cíle 

P 3.1 Podpora dobrovolnické činnosti. 

P 3.2 Podpora pečujících osob. 

P 3.3 Zachování a rozvoj služby přepravy seniorů a osob se zdravotním postižením. 

P 3.4 Zachování a rozvoj půjčoven kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. 

Průřezový cíl P 1 – Koordinace procesu komunitního plánování sociálních služeb  

Kód opatření P 1. 1 

Název opatření Podpora a zachování procesu KPSS 

Charakteristika opatření  Opatření se zaměřuje na udržení probíhajícího procesu komunitního plánování 

sociálních služeb na území SO ORP Šumperk, který tak umožní další rozvoj a 

zkvalitnění sociálních služeb a souvisejících aktivit. 

Cílová skupina  Všechny cílové skupiny 

Vymezení územního 

dopadu opatření 

SO ORP Šumperk 

Předpokládané dopady 

opatření 

1. Zvyšování legitimity procesu KPSS. 

2. Zvyšování dostupnosti a kvality sociálních služeb. 

3. Vzájemná informovanost a spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb. 

Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nezájem poskytovatelů sociálních a návazných služeb, a obcí SO ORP 

Šumperk o zapojení a spolupráci v rámci procesu KPSS. 
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Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zajištění činnosti organizační struktury KPSS – SO ORP Šumperk. 

2. Podpora plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování 

sociálních služeb. 

3. Podpora spolupráce zainteresovaných subjektů procesu KPSS. 

4. Realizace setkávání koordinační a pracovních skupin procesu KPSS. 

5. Sledování a vyhodnocování naplňování cílů a opatření Komunitního plánu. 

6. Příprava nového komunitního plánu: 

• Přípravná a analytická fáze komunitního plánu (vyhodnocení aktuálního 

komunitního plánu, zpracování SWOT analýz, demografická analýza, 

analýza poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, …). 

• Zpracování návrhové části komunitního plánu. 

Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Realizátor: Město Šumperk, odbor sociálních věcí. 

Partner: poskytovatelé sociálních a souvisejících služeb, obce SO ORP Šumperk. 

Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování organizační struktury KPSS – koordinační skupina a čtyři pracovní 

skupiny. 

• Počet pracovních setkání koordinační a pracovních skupin. 

• Pravidelný monitoring naplňování cílů a opatření komunitního plánu. 

• Komunitní plán sociálních služeb na území SO ORP Šumperk na období let 

2026–2028. 

Kód opatření P 1. 2 

Název opatření Zachování a aktualizace stávající sítě sociálních služeb 

Charakteristika opatření  Cílem opatření je zachování a rozvoj stávající sítě sociálních služeb, kterou je 

nutné podporovat, rozvíjet a zkvalitňovat tak, aby na území SO ORP Šumperk 

působily sociální služby, které odpovídají potřebám a vedou ke zkvalitnění života 

osob na území SO ORP Šumperk. 

Město Šumperk včetně většiny obcí SO ORP Šumperk podporuje sociální služby 

poskytované občanům daných obcí. 

Cílová skupina  Všechny cílové skupiny 

Vymezení územního 

dopadu opatření 

SO ORP Šumperk 

Předpokládané dopady 

opatření 

1. Udržení dostupnosti, kvality a rozsahu stávajících sociálních služeb 

v souladu se standardy kvality dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, v platném znění. 

2. Poskytování sociálních služeb cílovým skupinám. 

Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Neochota obcí podílet se na financování sociálních služeb. 

2. Nedostatek finančních zdrojů ve veřejných rozpočtech. 

3. Změna politické reprezentace. 

4. Nespolupráce poskytovatelů sociálních služeb. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zajištění plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování. 

2. Revidovat síť sociálních služeb. 

3. Podpora rozvoje sociálních služeb dle aktuálních potřeb cílových skupin. 

4. Podpora sociálních služeb prostřednictvím dotačních/grantových titulů 

měst a obcí SO ORP Šumperk. 

Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Města a obce SO ORP Šumperk, MěÚ Šumperk – odbor sociálních věcí, 

poskytovatelé sociálních služeb. 

Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Počet sociálních služeb. 

Kód opatření P 1. 3 

Název opatření Rozvoj spolupráce s obcemi v rámci SO ORP Šumperk 

Charakteristika opatření  Opatření je zaměřeno na koordinaci poskytování sociálních služeb na území SO 

ORP Šumperk v souladu s § 92 písm. d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, v platném znění.    

Cílová skupina  Organizační struktura procesu KPSS, obce SO ORP Šumperk, poskytovatelé 

sociálních služeb. 
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Vymezení územního 

dopadu opatření 

SO ORP Šumperk 

Předpokládané dopady 

opatření 

1. Koordinace poskytování sociálních služeb v rámci SO ORP Šumperk. 

2. Zvyšování povědomí zástupců obcí SO ORP Šumperk o významu a smyslu 

sociálních služeb pro občany obcí. 

3. Sociální služby jsou vnímány jako služby obecného hospodářského zájmu 

pro občany obcí. 

Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nezájem ze strany obcí. 

2. Změna politické reprezentace. 

3. Nejasné kompetence obcí v oblasti sociálních služeb a vnímání 

odpovědnosti za jejich zajištění. 

4. Rozdílná dostupnost sociálních služeb. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zajištění přenosu informací z komunitního plánování sociálních služeb na 

obce SO ORP Šumperk. 

2. Koordinace poskytování sociálních služeb na území SO ORP Šumperk. 

3. Podpora nastavení a udržení spolupráce mezi obcemi SO ORP Šumperk, 

MAS, Svazky obcí a poskytovateli sociálních služeb. 

Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Město Šumperk, odbor sociálních věcí, obce SO ORP Šumperk, poskytovatelé 

sociálních služeb. 

Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zvýšení informovanosti starostů a dalších zástupců obcí o systému sociálních 

služeb, legislativní úpravě a způsobech financování. 

• Nastavení poskytování sociálních služeb tak, aby byly dostupné všem, kdo je 

potřebují využívat. 

Kód opatření P 1. 4 

Název opatření Podpora zvyšování informovanosti o procesu KPSS a sociálních službách 

Charakteristika opatření  Podpora informační kampaně o procesu KPSS, sociálních a návazných 

službách. Podpora informovanosti jak široké, tak odborné veřejnosti. Realizace 

akcí pro veřejnost a aktualizace webových stránek procesu KPSS. 

Cílová skupina  Všechny cílové skupiny 

Vymezení územního 

dopadu opatření 

SO ORP Šumperk 

Předpokládané dopady 

opatření 

1. Zvyšování informovanosti veřejnosti o sociálních a souvisejících službách. 

2. Dostupnost ucelených informací o sociálních službách/sociální oblasti. 

3. Vzájemná spolupráce a setkávání poskytovatelů sociálních a návazných 

služeb. 

Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nezájem veřejnosti o informace o sociálních službách. 

2. Nezájem poskytovatelů sociálních služeb účastnit se Veletrhu sociálních 

služeb. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Pravidelná aktualizace webových stránek procesu KPSS na území SO ORP 

Šumperk. 

2. Tištěný katalog poskytovatelů sociálních služeb. 

3. Realizace Veletrhu sociálních služeb – setkání poskytovatelů sociálních 

služeb s veřejností. 

4. Realizace a podpora dní otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb. 

5. Zvyšování informovanosti veřejnosti o sociálních službách, která jim umožní 

získat přehled o poskytovaných službách a možnosti jejich využití. 

Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Město Šumperk, odbor sociálních věcí, poskytovatelé sociálních služeb. 

Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Aktuální webové stránky procesu KPSS, včetně elektronického katalogu 

sociálních a návazných služeb. 

• Tištěný katalog poskytovatelů sociálních služeb. 

• Počet realizovaných dnů otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb. 

• Počet realizovaných Veletrhů sociálních služeb. 

• Počet článků o sociální oblasti v místním tisku. 
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Průřezový cíl P 2 – Podpora aktivit směřujících k zajištění dostupného bydlení v SO ORP Šumperk  

Průřezový cíl P 3 – Podpora návazných služeb  

Kód opatření P 2. 1 

Název opatření Sociální/dostupné bydlení 

Charakteristika opatření  Cílem opatření je zvýšení dostupnosti bydlení pro jednotlivce i domácnosti, 

které jsou v bytové nouzi nebo jsou bytovou nouzí bezprostředně ohroženi, 

včetně lidí, kteří vynakládají na bydlení nepřiměřenou výši svých příjmů.  

Zajištění budování různých forem sociálního bydlení – krizové bydlení,  sociální 

či dostupné bydlení, Housing First, Housing Led, … 

Cílová skupina  Všechny cílové skupiny. 

Vymezení územního 

dopadu opatření 

SO ORP Šumperk  

Předpokládané dopady 

opatření 

1. Pomoc lidem v bytové nouzi (osobám ohroženým ztrátou bydlení a osobám 
bez domova) získat znovu standardní bydlení a integrovat je zpět do 

společnosti za pomoci komplexního a postupného řešení jejich tíživé situace. 

2. Zvýšení dostupnosti bydlení. 

3. Zefektivnění práce s cílovými skupinami (sociální práce). 
4. Snížení rizika ztráty bydlení pro osoby z řad cílových skupin. 

Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nejednoznačně popsány a identifikovány cílové skupiny. 

2. Špatně zvolené způsoby komunikace s občany obcí. 

3. Sousedské vztahy – vliv na okolí. 

4. Změna politické reprezentace. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Mapování osob v bytové nouzi – sociální šetření u zájemců o sociální bydlení. 

2. Mapování dostupných bytů.  

3. Dle aktuálních možností/výzev podpora vzniku různých forem sociálního 

bydlení. 

4. Podpora nástrojů prevence ztráty bydlení a znovu začlenění do bydlení, 

udržení si bydlení. 

5. Jasná a odborná komunikace s občany obcí o sociálním bydlení – o přínosech 

sociálního bydlení pro společnost, rodiny a jednotlivce. 

Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Města a obce SO ORP Šumperk. 

Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zajištění sociálního/dostupného bydlení pro občany SO ORP Šumperk. 

• Zvýšení informovanosti zástupců obcí a měst v oblasti sociálního/dostupného 

bydlení. 

Kód opatření P 3. 1 

Název opatření Podpora dobrovolnické činnosti 

Charakteristika opatření  Cílem opatření je podpora rozvoje dobrovolnické činnosti v oblasti sociálních 

a návazných služeb a zvyšování informovanosti veřejnosti o dobrovolnické 

činnosti. Dobrovolníci svou prací vhodně doplňují nabídku sociálních služeb 

a pomáhají zkvalitňovat poskytované sociální služby. 

Cílová skupina  Všechny cílové skupiny  

Vymezení územního 

dopadu opatření 

SO ORP Šumperk  

Předpokládané dopady 

opatření 

1. Zvýšení povědomí veřejnosti o významu dobrovolnictví a posílení zájmu 

veřejnosti o aktivní zapojení do dobrovolnické činnosti. 

2. Zkvalitňování života osob žijících v pobytových zařízeních sociálních služeb či 

využívajících sociální služby.  

Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatek finančních prostředků k zajištění dobrovolnické činnosti. 

2. Nedostatek osob, které by měly zájem stát se dobrovolníky. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Propagace a šíření informací o dobrovolnické činnosti. 

2. Podpora organizací věnujících se dobrovolníkům, včetně vzdělávání 

dobrovolníků. 

3. Mapování zájmu o dobrovolníky ze strany sociálních i zdravotnických služeb. 

4. Zapojení odborných a středních škol do dobrovolnické činnosti. 
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 5. Součinnost poskytovatelů sociálních služeb se stávajícími organizacemi 

zabývajícími se dobrovolnickou činností. 

Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Poskytovatelé dobrovolnické činnosti, poskytovatelé sociálních a zdravotnických 

služeb. 

Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Počet dobrovolníků. 

• Počet dobrovolnických hodin. 

• Propagace v médiích. 

Kód opatření P 3. 2 

Název opatření Podpora pečujících osob 

Charakteristika opatření  Cílem opatření je podpora neformálním pečujícím a zlepšení podmínek pro 

výkon neformální péče, včetně zvyšování povědomí a informovanosti veřejnosti 

o možnostech neformální péče.  

Cílová skupina  Pečující osoby 

Vymezení územního 

dopadu opatření 

SO ORP Šumperk  

Předpokládané dopady 

opatření 

1. Posílení rodinné soudržnosti a mezigenerační solidarity. 

2. Zlepšení kvality života neformálních pečujících. 

Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatek finančních prostředků. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Mapování potřeb pečujících osob. 

2. Informování o možnosti využívání dostupných služeb. 

3. Sledování dotačních titulů pro cílenou práci s pečujícími osobami. 

Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb. 

Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zvýšení podpory pečujících osob. 

• Zvýšení informovanosti o službách a podpoře pro pečující osoby. 

Kód opatření P 3. 3 

Název opatření Zachování a rozvoj služby přepravy seniorů a osob se zdravotním postižením 

Charakteristika opatření  Opatření je zaměřeno na zachování a rozvoj služby Taxík Maxík pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením na území města Šumperka. 

Vzhledem k rozlehlosti regionu a odlehlosti některých obcí je opatření zaměřeno 

také na rozšíření služby přepravy seniorů a osob se zdravotním postižením na 

Hanušovicko (financování z fondů EU v OPZ+). 

Cílová skupina  Osoby se zdravotním postižením, senioři   

Vymezení územního 

dopadu opatření 

Město Šumperk 

Hanušovicko 

Předpokládané dopady 

opatření 

1. Zajištění mobility seniorů a osob se zdravotním postižením. 

Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatek financí. 

2. Nezájem občanů o přepravu. 

3. Nezajištění financování vzniku služby na Hanušovicku. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zajištění provozu služby Taxík Maxík. 

2. Mapování a vyhodnocování zájmu o přepravu. 

3. Zajištění služby na Hanušovicku – podání projektu do výzvy 008 v OPZ+. 

4. Zajištění provozu služby na Hanušovicku.  

Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Město Šumperk, partner PONTIS Šumperk, o.p.s. 

Město Hanušovice, partner MAS Horní Pomoraví. 

Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zajištění služby na Hanušovicku. 

• Počet realizovaných jízd. 
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Kód opatření P 3. 4 

Název opatření Zachování a rozvoj půjčoven kompenzačních a rehabilitačních pomůcek 

Charakteristika opatření  Opatření je zaměřeno na zachování a rozvoj služeb půjčoven kompenzačních 

a rehabilitačních pomůcek osobám se zdravotním postižením a seniorům, 

a to jak na přechodnou dobu, tak i po delší časové období dle individuální 

potřeby každého klienta. 

Cílová skupina  Osoby se zdravotním postižením, senioři   

Vymezení územního 

dopadu opatření 

SO ORP Šumperk  

Předpokládané dopady 

opatření 

1. Zabezpečení kvalitnějšího života občanů SO ORP Šumperk s využitím 

kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. 

2. Ulehčení péče o blízké. 

Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatek financí. 

2. Nezájem občanů o zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. 

Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Podpora aktivit směřujících k zachování a rozvoji půjčoven kompenzačních 

a rehabilitačních pomůcek na území SO ORP Šumperk. 

2. Poradenství s výběrem vhodných kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.  

3. Mapování a vyhodnocování zájmu o službu. 

Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb. 

Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Počet zapůjčených pomůcek. 
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3.2  Cíle a  opatření pro cílovou skupinu děti, mládež a  rodina 

Popis cílové skupiny děti, mládež a  rodina  

Cílová skupina je vymezena úplnou i neúplnou rodinou s dětmi předškolního věku, školního věku a mládeží 

do 26 let žijící na území Šumperska, v níž nežije člen se zdravotním handicapem.  

SWOT analýza za pracovní skupinu děti, mládež a rodina (duben 2022)    

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY  

• stabilní síť služeb pro rodiny s dětmi a služby pro 

děti a mládež   

• sociální služby pro rodiče s dětmi (krizový byt, 
azylový dům, sociálně aktivizační služby pro 
rodiny s dětmi, intervenční centrum) 

• nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

v Šumperku a v Hanušovicích 

• uvedení do provozu Multifunkčního centra 

v Hanušovicích za účelem zajištění lepší 

dostupnosti sociálních služeb 

• aktivity místních akčních skupin  

• funkční Středisko výchovné péče v Šumperku  

• volnočasové aktivity pro děti při základních 

školách 

• široká nabídka volnočasových aktivit pro děti 

a mládež v Šumperku 

• služby Dětského centra Ostrůvek pro rodiny 

s dětmi 

• služby Poradny pro rodinu Šumperk 

• služby Pedagogicko-psychologické poradny 

v Šumperku 

• podpora státu rodin v oblasti mateřské 

a rodičovské dovolené 

• možnost využití MŠ pro děti od 2 let v Šumperku 

• spolupráce mezi poskytovateli sociálních služeb, 

provázanost s dalšími službami 

• podpora službám ze strany města Šumperka 

a dalších obcí 

• dostupnost informací prostřednictvím 

aktualizovaného elektronického katalogu 

sociálních a návazných služeb  

• existence financování sociální práce na obcích – 

pověřené OÚ a OÚRP 

• Veletrh sociálních služeb pořádaný městem 

Šumperkem pro veřejnost 

• rozlehlost území SO ORP Šumperk a horší 

dostupnost služeb pro občany z okrajových částí 

SO ORP  

• malý rozsah dobrovolnictví  

• chybí azylové bydlení pro celou rodinu 

• nedostatek cenově dostupných bytů pro mladé 

rodiny s dětmi a rodiny s nízkými příjmy 

• nedostatek odborných služeb psychologů 

a psychiatrů pro děti a dospělé 

• není systémové financování školních 

psychologů, sociálních pracovníků, speciálních 

pedagogů ve školách 

• nedostatečná kapacita míst v mateřských 

školách v Šumperku 

• nedostatek počtu pěstounů a pěstounů na 

přechodnou dobu pro potřeby řešení situace 

ohrožených dětí 

• nedostatečná kapacita sociálně-aktivizačních 

služeb pro rodiny s dětmi na celém území SO 

ORP Šumperk  

PŘÍLEŽITOSTI  OHROŽENÍ  

• intenzivnější zapojení obcí do procesu KPSS 

• rozvoj a podpora terénních služeb  

• podpora a rozvoj dobrovolnictví 

• možnost podpory výstavby dostupných bytů – 

využití dotace EU pro výstavbu bytů 

• intenzivnější využívání medií k propagaci služeb 

ke zvyšování povědomí veřejnosti o sociálních 

službách 

• nedostatek finančních zdrojů s ohledem na stav 

v zemi v souvislosti s pandemií a válečným 

konfliktem na Ukrajině 

• zhoršující se ekonomická situace rodin  

• nedostatečné personální zajištění odborníky pro 

práci s ohroženými dětmi a rodinami 

• nepříznivý demografický vývoj – stárnutí populace 

• finanční negramotnost 

• omezování podpory ze strany obcí s ohledem na 

ekonomickou situaci v zemi 

• růst počtu rodin s dětmi žijících v sociálně 

vyloučených lokalitách na celém SO ORP  

• zrušení zařízení pro děti do tří let od roku 2025 
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Přehled členů pracovní skupiny děti, mládež a  rodina  

Ing. Pavla Skálová, vedoucí PS  MěÚ Šumperk, odboru sociálních věcí 

Lenka Čermáková, DiS. uživatel 

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

Kateřina Höhlová, DiS. uživatel 

Soňa Kolářová, DiS. SOS dětské vesničky, z.s. SOS Kompas Zábřeh 

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

Mgr. Hana Prejdová Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Ol. kraje 

Lucie Škurková  Společnost Podané ruce, o.p.s.  

Marcela Štěpánková, DiS. PONTIS Šumperk, o.p.s. 

Natálie Vernerová Společně-Jekhetane o.p.s.  

Ing. Martin Žaitlik Bezpečný Šumperk, z.s. 

Přehled definovaných cílů a  opatření pro cílovou skupinu děti, mládež a  rodina 

Cíl 1  Cíle a opatření pro cílovou skupinu děti, mládež a rodina  

Dílčí cíl 1.1 Zajištění sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu děti, mládež a rodina na území SO ORP 

Šumperk 

1.1.1. Zachování a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství, Středisko sociální prevence 

Olomouc, p.o., Poradna pro rodinu Šumperk 

1.1.2. Zachování a rozvoj sociální služby azylové domy, PONTIS Šumperk o.p.s. 

1.1.3. Zachování a rozvoj sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, PONTIS Šumperk o.p.s. 

1.1.4. Zachování a rozvoj sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Hanušovicích, 

Společnost Podané ruce, o.p.s. 

1.1.5. Zachování a rozvoj sociální služby sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, SOS dětské 

vesničky, z.s. SOS Kompas Zábřeh 

1.1.6. Zachování a rozvoj sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi KLUB-KO, Společně-

Jekhetane o.p.s. 

Dílčí cíl 1.2 Podpora vzniku a rozvoje nových sociálních služeb pro cílovou skupinu děti, mládež a rodina 

na území SO ORP Šumperk 

1.2.1 Příprava a zprovoznění sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, PONTIS 

Šumperk o.p.s. 

CÍL 1 Cíle a opatření pro cílovou skupinu děti, mládež a  rodina 

Dílčí cíl 1.1 Zajištění sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu děti, mládež a  rodina na území 

SO ORP Šumperk  

1 Kód opatření 1.1.1 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství, Středisko 

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

 Přesah do cílové skupiny 3 Osoby v krizi a sociálně vyloučeni 

3 Charakteristika opatření  Hlavní činností je podpora rodin, párů a jednotlivců při samostatném 

zvládání nepříznivých sociálních situací související s rodinným či 

partnerským životem. Podpora je poskytována prostřednictvím odborného 

psychologického a sociálně-právního poradenství. 

Poskytováno je poradenství rodinám s dítětem/dětmi, osobám v krizi 

v souvislosti s řešením rodinné nebo párové problematiky nebo vznikem 

nepříznivých sociálních situací, které s touto oblastí souvisí, a dále dětem 

a mládeži ve věku od 6–26 let ohroženými společensky nežádoucími jevy, 

které souvisí s rodinnou situací dítěte, nebo na ni negativně působí.  

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita ambulantní služby (okamžitá) 3 3 3 

Celkem počet úvazků 2,4 2,4 2,4 

Počet uživatelů/rok 250 250 250 
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4 Cílová skupina  24 rodiny s dítětem/dětmi 

20 osoby v krizi 

1 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími 

jevy 

5 Druh služby 25 Sociální poradenství (§ 37) 

6 Forma služby 2 ambulantní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Okres Šumperk 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Odborná podpora při zvládání jejich nepříznivé životní situace, související 

s rodinou, vztahy a osobním životem.  

2. Posílení schopnosti uživatelů při aktivním a samostatném řešení 

nepříznivé životní situace a jejich následků s co nejmenší mírou 

závislosti na této či jiné sociální službě. 

3. Poskytování informací posilující schopnosti uživatelů účinně a aktivně 

předcházet situacím, které by ohrozily jejich rodinný, vztahový a osobní 

život.  

4. Zajištění dostupnosti sociální služby, odbornosti pracovníků a zajištění 

kvality nabízených služeb.  

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatek finančních prostředků na provoz (pronájem). 

2. Nedostatek odborných pracovníků pro kvalitní zajištění služby. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zajištění finančních prostředků na provoz služby, které umožní zachování 

a rozvoj dosavadního spektra poskytovaných služeb. 

2. Zajištění odborných pracovníků – kvalifikovaného personálu. 

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

(2x 0,7 úvazek). 

4. Zajištění místní a časové dostupnosti sociální služby – služba je 

poskytována v bezbariérových prostorách. 

5. Vzdělávání a rozvoj odborných pracovníků – sociálních pracovníků 

a psychologů. 

6. Zajištění provozní doby. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
2.564.000 Kč 3.072.000 Kč 3.682.000 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, obce, město Šumperk. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

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

Spolupracující subjekty: Orgány sociálně právní ochrany dětí a prevence, 

Okresní soud Šumperk. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zajištění služby ve stejných bezbariérových prostorách. 

• Zachování pracovních úvazků – 2 sociálních pracovnic (2 x 0,5 úvazek) 

a 2 psychologů (2x 0,7 úvazek). 

1 Kód opatření 1.1.2 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby azylové domy, PONTIS Šumperk o.p.s. 

 Přesah do cílové skupiny 3 Osoby v krizi a sociálně vyloučeni 

3 Charakteristika opatření Opatření směřuje k zajištění a udržení sociální služby azylové domy pro 

cílovou skupinu oběti domácího násilí a osoby bez přístřeší. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita počtu lůžek 14 14 14 

Počet uživatelů 30 30 30 

Počet přepočtených úvazků v PP 7,1 7,1 7,1 

4 Cílová skupina  4 oběti domácího násilí 

7 osoby bez přístřeší 

26 jiné, uvést charakteristiku cílové skupiny: osamělí rodiče, případně 

zákonní zástupci, s maximálním počtem čtyř dětí – nezletilých, případně 

zletilých a nezaopatřených, které mají ve své péči a také těhotné ženy 

v posledním trimestru 
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5 Druh služby 1 Azylové domy (§ 57) 

6 Forma služby 3 pobytová 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Olomoucký kraj 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Sanace ztráty bydlení a pomoc při začlenění do společnosti. 

2. Zvyšování rodičovských kompetencí. 

3. Předcházení sociálnímu vyloučení osob. 

4. Edukace ve finanční gramotnosti. 

5. Edukace v péči o domácnost a děti. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatek finančních prostředků na provoz. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Poskytování základních činností v souladu se zákonem o soc. službách. 

2. Komplexní práce s rodinou. 

3. Aktivity pro všestranný rozvoj dětí. 

4. Vzdělávání pracovníků pro práci s cílovou skupinou. 

5. Aktivní spolupráce s pomáhajícími profesemi OSPOD, ÚP, AS, Charita apod.  

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
6.900.000 Kč 7.935.000 Kč 9.125.200 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, vyhlášené dotační tituly, město Šumperk, obce, vlastní zdroje… 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

PONTIS Šumperk o.p.s. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Počet uzavřených smluv s uživateli služby. 

1 Kód opatření 1.1.3 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 

PONTIS Šumperk o.p.s. 

3 Charakteristika opatření  Opatření směřuje k zajištění sociální služby nízkoprahového zařízení pro 

děti a mládež, které jsou ohrožené společensky nežádoucími jevy. 

Rok  2023 2024 2025 

kapacita – max. okamžitá 20 20 20 

počet uživatelů 50 60 60 

počet pracovníků v PP 3,05 3,05 3,05 

4 Cílová skupina  1 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 

26 jiné, uvést charakteristiku cílové skupiny: děti a mládež ve věku 8–20 let. 

5 Druh služby 13 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62) 

6 Forma služby 2 ambulantní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

město Šumperk a blízké okolí 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Bezpečné prostředí v klubu. 

2. Klient, který si umí poradit, využívá vlastní možnosti. 

3. Klient, který má informace, které chce, nebo potřebuje. 

4. Klient, který se orientuje ve svém životě a má přehled o okolním světě. 

5. Klient, který má možnost se rozvíjet. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatek finančních prostředků k zajištění chodu služby. 

2. Snížená poptávka ze strany klientů. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Základní činnosti dle příslušné legislativy. 

2. Přednášková činnost ve školách. 

3. Spolupráce s institucemi v rámci KPPŠ. 

4. Spolupráce s oblastním metodikem prevence – PPP Šumperk. 

5. Spolupráce se základními školami v SO ORP Šumperk. 

6. Profesní vzdělávání týmu. 

7. Propagace služby na veřejných akcích. 

8. iRachot – působení klubu na sociálních sítích. 

9. Účast týmu Rachoťáků v celorepublikové Lize férového fotbalu. 
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11 Časový harmonogram 

plnění opatření 
2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
3.513.000 Kč 4.000.000 Kč 4.600.000 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV ČR, město Šumperk, Olomoucký kraj, obce, dotační tituly, vlastní 

zdroje 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 
PONTIS Šumperk o.p.s. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Počet uživatelů služby. 

1 Kód opatření 1.1.4 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

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

3 Charakteristika opatření Opatření směřuje k zajištění sociální služby Nízkoprahové zařízení pro děti 

a mládež v Hanušovicích a ke zvýšení kvality a kapacity poskytovaných 

služeb. 

Rok  2023 2024 2025 

Maximální okamžitá 

kapacita služby – 

ambulantní/terénní  

25/2 

(individuální 

konzultace 3) 

25/2 

(individuální 

konzultace 3) 

25/2 

(individuální 

konzultace 3) 

Počet uživatelů/rok 130 135 140 

Počet pracovních úvazků 

pracovníků v PP 

4 4 4 

4 Cílová skupina  1 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 

5 Druh služby 13 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (§ 62) 

6 Forma služby 1 terénní 

2 ambulantní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Město Hanušovice a okolí 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Zlepšení kvality života dětí a mládeže ohrožených společensky 

nežádoucími jevy prostřednictvím otevřeného, nesoudícího, 

nehodnotícího a aktivního přístupu pracovníků. 

2. Prevence rizikového chování.  

3. Snižování výskytu společensky nežádoucích jevů. 

4. Větší informovanost klientů v oblastech rizikového chování. 

5. Podpora aktivního trávení volného času. 

6. Rozvíjení zručnosti, kreativity či talentu.  

7. Podpora pozitivního přístupu k životu, k sobě samému. 

8. Podpora aktivního přístupu k řešení problémů. 

9. Nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností 

a dovedností. 

10. Motivace ke vzdělávání a uplatnění se na trhu práce. 

11. Zvýšení schopnosti zvládat životní nároky a nároky společnosti. 

12. Zvýšení sebevědomí romských dětí a mladých lidí v majoritní společnosti. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatek finančních zdrojů s ohledem na stav v zemi v důsledku 

pandemie a v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině. 

2. Omezování podpory ze strany obcí s ohledem na ekonomickou situaci 

v zemi. 

3. Personální výpadky v době nemocí, dovolených, povinného vzdělávání. 

4. Neúspěch žádosti o navýšení úvazku týmu.  

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Žádost o navýšení úvazku týmu ze 3 na 4 (na rok 2023, v případě 

neúspěchu opakování žádosti v následujících letech). 

2. Zajištění finančních prostředků na provoz služby. 

3. Zajištění kvalifikovaného personálu a zázemí pro pracovníky. 

4. Propagace služby a koordinace služby s dalšími aktéry. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 
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12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
3.600.000 Kč 3.800.000 Kč 4.000.000 Kč 

Investice   50.000 Kč 50.000 Kč 

Pozn.: rozpočty zahrnují navýšení úvazků a navyšování cen. 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

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

nebo dotací. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Společnost Podané ruce o.p.s. – vedoucí oddělení odborných služeb v OLK 

I, vedoucí služby, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách 

NZDM v Hanušovicích. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zvýšení kvality sociální služby (zvýšení kapacity individuálních konzultací 

ze 2 na 3). 

• Rozšíření terénní formy do více lokalit v okolí Hanušovic. 

Pozn.: plánované kapacity, počty uživatelů a výstupy závisí na navýšení 

počtu úvazků týmu. 

1 Kód opatření 1.1.5 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby sociálně aktivizační služba pro rodiny 

s dětmi, SOS dětské vesničky, z.s., SOS Kompas Zábřeh 

3 Charakteristika opatření  Opatření směřuje k zajištění sociální služby sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi a rozšíření této sociální služby navýšením kapacity a úvazků. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita služby okamžitá 5 5 5 

Počet uživatelů 50 50 50 

Úvazky v přímé péči  5 5 5 

4 Cílová skupina  24 rodiny s dítětem/dětmi 

5 Druh služby 22 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) 

6 Forma služby 1 terénní 

2 ambulantní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

SO ORP Šumperk, Zábřeh a Mohelnice 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Stabilizovaná rodina.  

2. Funkční sociální vazby v rámci rodiny. 

3. Vyřízené identifikační a jiné osobní doklady. 

4. Stabilizace v hmotném zajištění rodiny a hospodaření s finančními 

prostředky. 

5. Zlepšení vedení chodu domácnosti. 

6. Rozvíjení rodičovských kompetencí ve vztahu k dětem. 

7. Zajištění vzdělávání a zařazení na trhu práce. 

8. Smysluplné trávení volného času dětí z klientských rodin. 

9. Nalezení a udržení optimálního bydlení. 

10. Uplatňování práv a osobních zájmů klientů. 

11. Zvýšená informovanost o službě směrem k veřejnosti. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nepodaří se zajistit finanční prostředky na provoz. 

2. Výrazná změna legislativy.  

3. Nedostatek kvalitních pracovníků. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zajištění finančních prostředků na provoz. 

2. Zajištění kvalifikovaného personálu. 

3. Další vzdělávání a rozvoj sociálních pracovníků a pracovníků v sociální 

službě. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
2.542.000 Kč 2.782.000 Kč 3.022.000 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, příspěvky měst Zábřeh, Šumperk, Mohelnice, 

sponzorské dary, dary od organizací a jednotlivců 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Realizátor: zaměstnanci SOS dětských vesniček, z.s., sociální pracovnice 

SOS Kompas Zábřeh. 
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Dílčí cíl 1.2 Podpora vzniku a rozvoje sociálních služeb pro cílovou skupinu děti, mládež 

a rodina na území SO ORP Šumperk.  

  Partner: OSPOD Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Charita Šumperk, Charita 

Zábřeh, Občanská poradna Zábřeh, Poradna pro rodinu Šumperk, Okresní 

soud Šumperk. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování služby. 

• Uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby s uživateli: 130. 

1 Kód opatření 1.1.6 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny 

s dětmi KLUB-KO, Společně-Jekhetane o.p.s. 

3 Charakteristika opatření  Opatření směřuje k zajištění sociální služby sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita terénní  Po: 2 Po: 2 Po: 2 

Út, st, čt: 3 Út, st, čt: 3 Út, st, čt: 3 

Kapacita ambulantní 6 6 6 

Počet uživatelů 50 50 50 

4 Cílová skupina  1 děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy 

2 etnické menšiny 

24 rodiny s dítětem/dětmi 

5 Druh služby 22 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) 

6 Forma služby 1 terénní 

2 ambulantní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

SO ORP Šumperk 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Rodina, kde vzdělání je hodnotou. 

2. Rodina, která umí hospodařit a vyřídit si běžné věci. 

3. Dítě, které se umí připravit do školy a umí vhodně trávit volný čas. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatečné financování služby. 

2. Možná závislost rodiny na službě (např. potravinové pomoci). 

3. Nepodporování dítěte rodinou při přechodu do středního vzdělání. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Využití dotačních programů k financování. 

2. Kvalifikovaný personál naplňující podmínky s pravidelným vzděláváním. 

3. Spolupráce s ostatními organizacemi v SO ORP, se samosprávami, 

s úřady. 

4. Zachování stávajících prostor služby v Šumperku a Hanušovicích. 

5. Zapojení se do projektů MAS. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
1.997.000 Kč 2.258.000 Kč 2.518.000 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, město Šumperk a Hanušovice, ESF. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Společně-Jekhetane o.p.s. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování služby ve stejném rozsahu. 

• Počet dětí pokračující ve vzdělání po povinné docházce. 

1 Kód opatření 1.2.1 

2 Název opatření Příprava a zprovoznění sociální služby sociálně aktivizační služby pro 

rodiny s dětmi, PONTIS Šumperk o.p.s. 

 Přesah do cílové skupiny 3 Osoby v krizi a sociálně vyloučeni 

3 Charakteristika opatření Opatření je zaměřeno na přípravu, registraci a zprovoznění sociální služby 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita max. okamžitá – 3 3 

Počet klientů/podpořených rodin/rok – 20 30 

Přepočtený počet úvazků pracovníků v PP – 3 3 
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4 Cílová skupina  21 osoby žijící v sociálně vyloučeným komunitách 

24 rodiny s dítětem/dětmi 

5 Druh služby 22 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) 

6 Forma služby 1 terénní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

SO ORP Šumperk 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Vznik SASRD terénní formy. 

2. Zvyšování rodičovských kompetencí.  

3. Zvyšování sociálních a hygienických návyků rodičů a dětí. 

4. Podpora, edukace, informovanost rodičů pro zabezpečení základních 

denních potřeb rodiny. 

5. Snížení sociálního vyloučení rodin s dětmi, integrace dětí do MŠ, ZŠ, 

podpora rodičů při získání zaměstnání, edukace k zvládání pracovního 

a rodinného života. 

6. Předcházení propadu do azylových pobytových služeb, výchovných 

zařízení pro děti. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nepodaří se zajistit finanční prostředky pro vybavení a provoz služby. 

2. Nedostatek zájemců o službu. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Mapování potřeb sociálně slabých a znevýhodněných rodin s dětmi. 

2. Spolupráce s obcemi a vyhledávání sociálně vyloučených lokalit. 

3. Vytipování a vybavení místa poskytování služby. 

4. Registrace sociální služby. 

5. Příjem pracovníků v přímé péči na pozici 2 SP a 1 PSS 2024. 

6. Proškolení pracovníků pro práci s cílovými skupinami. 

7. Samotné poskytování služby v souladu se základními činnostní dle 

zákona o sociálních službách 

8. Další vzdělávání a rozvoj pracovníků. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023 Mapování potřeb cílové skupiny, zajištění místa poskytování 

a vybudování zázemí služby, registrace služby, podání 

žádosti o zařazení do sítě soc. služeb Ol. Kraje. 

2024 Příjem pracovníků a jejich proškolení. 

2024–2025 Poskytování služby v souladu se základními činnostmi 

zákona o sociálních službách. 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
– 2.210.000 Kč 2.400.000 Kč 

Investice   800.000 Kč  

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV ČR, město Šumperk, Olomoucký kraj, příjmy od klientů, obce, 

sponzoři, vlastní zdroje. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

PONTIS Šumperk o.p.s. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Registrace služby. 

• Počty podpořených rodin. 
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3.3  Cíle a  opatření pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením  

Popis cílové skupiny osoby se zdravotním postižením  

Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením jsou osoby s tělesným, mentálním, duševním, 

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

jiné osoby, ohrožují tyto osoby sociálním vyloučením, nebo jim zabraňují v sociálním začleňování. 

SWOT analýza za pracovní skupinu osoby se zdravotním postižením  

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY  

• široké spektrum sociálních služeb a jejich 

vzájemná provázanost a spolupráce  

• dostupnost informací pro veřejnost a povědomí 

veřejnosti obecně o poskytovaných službách  

• přehled o existujících službách – e-katalog 

poskytovatelů sociálních služeb  

• spolupráce s jinými subjekty a institucemi na 

úrovni města (Úřad práce, Městský úřad 

Šumperk), s jinými NNO a ostatními 

poskytovateli, ale také s krajem 

• naplňování standardů kvality sociálních služeb  

• vzdělaní, profesionální, odborní a zkušení 

pracovníci sociálních služeb a Městského úřadu 

Šumperk  

• možnost uplatňovat svá práva a zájmy  

• větší zájem a účast rodiny a okolí podílet se na 

péči a podpoře  

• větší zájem o sdílenou péči, důvěru v kvalitu 

poskytovatele 

• aktivní komunikace rodiny a poskytovatele 

• individuální přístup k uživatelům 

• vznik a rozvoj služby mobilní specializované 

paliativní péče 

• vznik a rozvoj služby sociální rehabilitace pro 

osoby s duševním onemocněním 

• vzdělávání uživatelů služeb, posilování jejich 

dovedností 

• výměna zkušeností mezi poskytovateli – zpětná 

vazba  

• bariérové prostory  

• nedostatečné finanční zajištění krytí služeb – 

neschopnost uživatelů a rodin uhradit službu 

• nedostatečné finanční zabezpečení 

poskytovatelů sociálních služeb pro udržení 

a rozvoj služeb  

• krátkodobé a časově ohraničené financování 

služby  

• nedostačující kapacita některých služeb a jejich 

nedostupnost v celém SO ORP Šumperk 

• nedostatečná angažovanost obcí, jejich finanční 

podpora sociálních služeb 

• rozdílné finanční ohodnocení pracovníků 

v sociálních službách (neziskový sektor x 

příspěvkové organizace) 

• neúměrná administrativní zátěž na úkor času 

věnovaného péči o uživatele  

• závislost na pomoci druhých (pečující, uživatelé 

služeb) 

• ztížená komunikace, požadavky na specifickou 

komunikaci  

• snadná zneužitelnost jinými lidmi  

• problém s umístěním imobilních osob pod 

vlivem alkoholu, osob s autismem  

• nedostatek pracovních příležitostí – chráněné 

dílny 

• absence terénních odlehčovacích služeb, služeb 

pro celé rodiny, adekvátních služeb pro věkovou 

kategorii 19–64 let 

• nedostatek podporovaného a chráněného 

bydlení 

• nedostatek firem ochotných sponzorovat 

sociální služby  

• snížená schopnost zajistit si vícezdrojové 

financování 

• chybějící terénní služby pro osoby 

s psychiatrickým onemocněním 

PŘÍLEŽITOSTI  OHROŽENÍ  

• dobrovolnická činnost  

• uplatnění na trhu práce – nabídka vhodných 

pracovních míst, podporované zaměstnávání, 

spolupráce se zaměstnavateli na vytváření 

nových pracovních míst, poskytování pracovní 

asistence zaměstnavatelům  

• rozvoj spolupráce s návaznými službami, 

agenturami práce, úřadem práce apod.  

• možnost využívat nabídku sociálních služeb  

• vysoká nezaměstnanost osob se zdravotním 

postižením  

• omezená možnost realizovat se  

• ztížená možnost zapojení do společnosti  

• znění zákona o sociálních službách (výše úhrad) 

 finanční nedostupnost některých druhů služeb 

 drahé služby (např. denní stacionář, osobní 

asistence, centra denních služeb apod.)  

• nárůst administrativy na úkor času věnovaného 

přímou péčí s uživateli  
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• rozvoj spolupráce mezi poskytovateli sociálních 

služeb s okolními obcemi a soukromými 

subjekty  

• získávání sponzorů  

• informování veřejnosti o nabízených službách 

prostřednictvím deníků, katalogů, přednáškami, 

zapojení obcí a mládeže  

• další rozšiřování bezbariérových přístupů 

(veřejná místa, instituce), bezbariérového 

bydlení a podporovaného bydlení 

• zlepšení provázanosti zdravotní a sociální péče 

• dlouhodobá zkušenost s podporovaným 

zaměstnáváním 

• zlepšení dostupnosti psychiatrické péče 

a sociálních služeb pro osoby s psychiatrickým 

onemocněním  

• rozšíření o tištěný adresář poskytovaných služeb 

• navýšení kapacit služeb 

• stáže v organizacích, supervize  

• rozvoj služeb – projekty IROP a Národní plán 

obnovy – příležitost pro zkvalitnění materiálně 

technických podmínek poskytovaných služeb 

• nejistota v dlouhodobém financování sociálních 

služeb 

• vznik závislosti na sociálních dávkách, na 

poskytovaných službách 

• omezení služeb díky nepředvídatelné situaci 

(např. epidemie, pracovní neschopnost, 

karanténa většího počtu zaměstnanců apod.) 

• narušení důvěry v poskytovatele (zejména 

u pobytových služeb) – epidemiolog. situace 

• snížení zájmu uživatelů o ambulantní sociální 

služby z důvodu nepřipouštění si potřeby 

pomoci, chybějící náhled na potřebnost využití 

služby 

• nedostatek kvalifikovaného personálu 

zabezpečujícího přímou práci v soc. službách 

• rozpočtové provizorium, nejisté financování 

• nedostatek finančních prostředků na úhradu 

sociálních služeb 

• zhoršující se situace u nízkopříjmových rodin 

Přehled členů pracovní skupiny osoby se zdravotním postižením  

Mgr. Jana Holubářová, vedoucí PS  Charita Šumperk  

Bc. Renata Jandrtová Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR 

Mgr. Ivana Janíčková Domov Paprsek Olšany  

Blanka Kouřilová, DiS. Úřad práce ČR, kraj. pob. Olomouc, Kontaktní pracoviště Šumperk  

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

Mgr. Tomáš Orehek  Armáda spásy, centrum sociálních služeb 

Bc. Ivana Přichystalová MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, odd. sociální pomoci 

Jana Smrčková, DiS.   Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p.o. 

Bc. Leona Šabršulová, DiS TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. regionální pracoviště Šumperk  

Dana Štefečková Nemocnice Šumperk a.s. 

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

Přehled definovaných cílů a opatření pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením   

Cíl 2 Cíle a opatření pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením  

Dílčí cíl 2.1 Zajištění sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením na území 

SO ORP Šumperk 

2.1.1 Zachování a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství, Dětský klíč Šumperk, o.p.s. 

2.1.2 Zachování a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství pro osoby se zrakovým postižením, 

SONS ČR, z.s., Poradna Šumperk 

2.1.3 Zachování a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství pro osoby se sluchovým 

postižením, Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z.s., Krajské organizace Olomouckého kraje, z.s. 

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

2.1.5 Zachování a rozvoj sociální služby osobní asistence, Charita Šumperk 

2.1.6 Zachování a rozvoj sociální služby podpora samostatného bydlení, Centrum sociálních služeb 

Pomněnka, z.ú. 

2.1.7 Zachování a rozvoj sociální služby odlehčovací služba, Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú. 

2.1.8 Zachování a rozvoj sociální služby odlehčovací služba, Dětský klíč Šumperk, o.p.s. 

2.1.9 Zachování a rozvoj sociální služby centra denních služeb, Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú. 

2.1.10 Zachování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, Domov Paprsek Olšany, p.o. 
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2.1.11 Zachování a rozvoj sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, Vincentinum 

Šternberk p.o. 

2.1.12 Zachování a rozvoj sociální služby chráněné bydlení, Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú. 

2.1.13 Zachování a rozvoj sociální služby chráněné bydlení, Vincentinum Šternberk p.o. 

2.1.14 Zachování a rozvoj sociální služby raná péče pro osoby s PAS, Jdeme Autistům Naproti z.s. 

2.1.15 Zachování a rozvoj sociální služby sociálně aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením, 

SONS ČR, z.s., pracoviště Šumperk 

2.1.16 Zachování a rozvoj sociální služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

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

2.1.17 Zachování a rozvoj sociální služby sociálně terapeutické dílny, Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú. 

2.1.18 Zachování a rozvoj sociální služby sociální rehabilitace, Dětský klíč Šumperk, o.p.s. 

2.1.19 Zachování a rozvoj sociální služby sociální rehabilitace pro osoby s PAS, Jdeme Autistům Naproti z.s. 

2.1.20 Zachování a rozvoj sociální služby sociální rehabilitace, PONTIS Šumperk o.p.s. 

2.1.21 Zachování a rozvoj sociální služby sociální rehabilitace, TyfloCentrum Olomouc, p.o., Regionální 

středisko Šumperk 

Dílčí cíl 2.2 Podpora vzniku a rozvoje nových sociálních služeb pro cílovou skupinu děti, mládež a rodina 

na území SO ORP Šumperk 

2.2.1 Podpora vzniku a rozvoje sociální služby centra denních služeb pro cílovou skupinu osoby se 

zdravotním postižením – osoby s PAS, dětský klíč Šumperk, o.p.s.  

2.2.2 Příprava a zprovoznění sociální služby chráněné bydlení, Domov Paprsek Olšany, p.o. 

CÍL 2 Cíle a opatření pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením  

Dílčí cíl 2.1 Zajištění sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením  

1 Kód opatření 2.1.1 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství, Dětský 

klíč Šumperk, o.p.s. 

3 Charakteristika opatření Opatření směřuje k zajištění sociální služby odborného sociální poradenství 

pro osoby s kombinovaným postižením a pro rodiny s dítětem/dětmi s PAS. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita služby – okamžitá 1 1 1 

Počet uživatelů/rok 20 20 20 

Přepočtený počet úvazků v PP 1 1 1 

4 Cílová skupina  14 osoby s kombinovaným postižením 

24 rodiny s dítětem/dětmi 

5 Druh služby 25 Sociální poradenství (§ 37) 

6 Forma služby 2 ambulantní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Olomoucký kraj 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Řešení nepříznivých sociálních situací. 

2. Podpora řešení aktuálních problémů. 

3. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

4. Edukace rodin v problematice PAS. 

5. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání 

osobních zájmů. 

6. Souvislá práce s rodinami s osobou s PAS. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů. 

2. Legislativní změny. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zajištění dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz.  

2. Zajištění kvalifikovaného personálu – stabilizace a vzdělávání 

pracovního týmu. 

3. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociální 

terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů 

a při obstarávání osobních záležitostí. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 
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12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
880.000 Kč 970.000 Kč 1.065.000 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

Účelová dotace ze st. rozpočtu, dotace z Olomouckého kraje, dotace od 

města Šumperka. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování služby. 

1 Kód opatření 2.1.2 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství pro osoby 

se zrakovým postižením, SONS ČR, z.s., Poradna Šumperk 

 Přesah do cílové skupiny 4 Senioři 

3 Charakteristika opatření) Opatření směřuje k zajištění sociální služby odborné sociální poradenství 

pro osoby se zrakovým postižením a navýšení kapacity terénní formy služby. 

Rok  2023 2024 2025 

Max. týdenní kapacita služby při 

poskytování služby 20 hod. týdně 

Ambulantní 10 16 16 

Terénní 2 4 4 

Počet uživatelů za rok Ambulantní 80 90 90 

 Terénní 10 20 25 

Počet přepočtených úvazků Ambulantní 0,4 0,5 0,5 

 Terénní 0,1 0,1 0,2 

4 Cílová skupina  19 osoby se zrakovým postižením 

25 senioři 

24 rodiny s dítětem/dětmi 

26 jiné, uvést charakteristiku cílové skupiny: osoby starší 16 let 

s kombinovaným postižením zraku a jiného druhu handicapu. 

5 Druh služby 25 Sociální poradenství (§ 37) 

6 Forma služby 1 terénní 

2 ambulantní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

SO ORP Šumperk, Zábřeh a Mohelnice. 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Přístup k informacím ve vhodné formě pro samostatné rozhodování 

zrakově postižených uživatelů při řešení životních situací jak v poradně, 

tak v místě bydliště uživatele. 

2. Samostatný a soběstačný život v přirozeném sociálním prostředí při 

zajištění péče a pomoci dle individuálních potřeb uživatele. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatek finančních prostředků pro zajištění provozu. 

2. Nezajištění automobilu pro poskytování terénní služby v regionu. 

3. Personální nezajištění služby včetně pracovníka s ŘP. 

4. Nezajištění základních kompenzačních pomůcek pro přestavení 

pomůcek uživatelům se zrakovým handicapem. 

5. Nezajištění dostupnosti služby pro uživatele z míst se špatnou dopravní 

obslužností. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Poskytování rad, konzultací a pomoci při vyřizování příspěvků a dávek 

pro osoby se zrakovým postižením včetně pomoci při zajištění orientace 

na trhu s kompenzačními pomůckami. 

2. Poskytování poradenství v oblasti státní sociální podpory, sociální péče, 

pracovního práva a pomoc při orientaci v legislativě. 

3. Pomoc při zprostředkování sociálních služeb vedoucích k řešení 

životních situací. 

4. Zpřístupňování informací vhodnou formou zrakově postiženým 

uživatelům. 

5. Poskytování ambulantních služeb a dojíždění za uživateli do domácnosti. 

6. Zajištění finančních prostředků na provoz alespoň v dosavadní podobě. 

7. Zařazení sociální služby do sítě služeb Olomouckého kraje. 
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  8. Pořízení automobilu pro poskytování terénní služby. 

9. Vybavení pracoviště novými pomůckami pro seznamování uživatelů 

a jejich orientaci na trhu s pomůckami. 

10. Vybavení pracoviště vhodnou IT technikou umožňující poskytování 

služby i v místě bydliště uživatele. 

11. Udržení vybudovaného kontaktního místa v Hanušovicích, Zábřehu 

a v Mohelnici. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
420.000 Kč 420.000 Kč 420.000 Kč 

Investice  300.000 Kč 0 0 

Pozn.:  IT technika, pomůcky a automobil společný pro pracoviště Šumperk 

a Jeseník. 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, ÚP ČR, EU fondy, obce a města v rámci SO ORP Šumperk, Mohelnice,  

Zábřeh, sponzoři a dárci, sbírka Bílá pastelka a makety vodících psů. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Poradna S0NS ČR, z.s Šumperk. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Udržení sociální služby. 

• Rozvoj terénní formy služby. 

1 Kód opatření 2.1.3 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství pro osoby 

se sluchovým postižením, Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, 

z.s., Krajské organizace Olomouckého kraje, p.s 

3 Charakteristika opatření  Opatření směřuje k zajištění sociální služby odborné sociální poradenství 

pro osoby se sluchovým postižením. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita služby okamžitá Po–čt: 4 Po–čt: 4 Po–čt: 4 

Počet uživatelů/rok 250 260 260 

Počet úvazků př. PP 0.5 0.5 0.5 

4 Cílová skupina  17 osoby se sluchovým postižením 

5 Druh služby 25 Sociální poradenství (§ 37) 

6 Forma služby 2 ambulantní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

SO ORP Šumperk 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Posilování návyků nezbytných pro samostatný život. 

2. Integrace do společnosti slyšících osob. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nepodaří se zajistit finanční prostředky na provoz. 

2. Výrazná změna legislativy v sociálních službách. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zajištění finančních prostředků na provoz služby. 

2. Udržení provozu minimálně v současném rozsahu. 

3. Další vzdělávání a rozvoj sociálního pracovníka v sociální službě. 

4. Propagace služby, spolupráce s foniatrickými pracovišti v regionu. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
350.000 Kč 360.000 Kč 370.000 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, město Šumperk. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

SNN v ČR, z.s., Krajská organizace Olomouckého kraje, p.s. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování služby. 

• Navýšení kapacity ambulantní služby. 

• Spokojenost uživatele s poskytnutou službou. 
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1 Kód opatření 2.1.4 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby osobní asistence, Dětský klíč 

Šumperk, o.p.s. 

3 Charakteristika opatření  Opatření směřuje k zajištění sociální služby osobní asistence pro osoby 

s PAS a navýšení kapacity. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita služby – okamžitá 8 8 8 

Počet uživatelů/rok 21 22 23 

Přepočtený počet úvazků v PP 2,31 2,5 2,5 

4 Cílová skupina  14 osoby s kombinovaným postižením 

5 Druh služby 16 Osobní asistence (§ 39) 

6 Forma služby 1 terénní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

SO ORP Šumperk  

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Zajištění služby osobní asistence v dostatečné kapacitě pro SO ORP 

Šumperk pro osoby s PAS. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatek finančních prostředků na provoz služby. 

2. Výrazná změna legislativy. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zajištění dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz.  

2. Zajištění kvalifikovaného personálu – stabilizace a vzdělávání 

pracovního týmu. 

3. Zachování dosavadního spektra v rozsahu poskytovaných činností 

v přirozeném prostředí uživatele – pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, výchovné, vzdělávací 

a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
2.050.000 Kč 2.325.000 Kč 2.630.000 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

Účelová dotace ze st. rozpočtu, dotace z Olomouckého kraje, dotace od 

města Šumperka, příjmy od uživatelů za poskytování soc. služeb, nadace. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování služby. 

• Navýšení počtu uživatelů s PAS. 

• Navýšení úvazků pracovníků v přímé péči. 

1 Kód opatření 2.1.5 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby osobní asistence, Charita Šumperk 

 Přesah do cílové skupiny 4 Senioři 

3 Charakteristika opatření) Opatření je zaměřeno na rozvoj sociální služby osobní asistence, která 

umožní žít osobám se zdravotním postižením případně seniorům 

v přirozeném sociálním prostředí. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita služby (denní) 22,46 23,5 25 

Počet uživatelů 41 42 44 

Počet úvazků v PP 8 8,5 9 

4 Cílová skupina  12 osoby s chronickým onemocněním 

14 osoby s kombinovaným postižením 
15 osoby s mentálním postižením 

16 osoby s tělesným postižením 
25 senioři 

5 Druh služby 16 Osobní asistence (§ 39) 

6 Forma služby 1 terénní 
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7 Vymezení územního 

dopadu opatření 
• města: Hanušovice, Staré Město, Šumperk. 

• obce: Bludov, Bohdíkov, Bohutín, Branná, Bratrušov, Bušín, Dolní Studénky, 
Hraběšice, Jindřichov, Kopřivná, Loučná nad Desnou, Malá Morava, Nový 

Malín, Olšany, Ostružná, Rapotín, Rejchartice, Ruda nad Moravou, Sobotín, 
Šléglov, Velké Losiny, Vernířovice, Vikantice, Vikýřovice a okolní obce. 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Zlepšení dostupnosti sociální služby v okrajových obcích děkanátu 

Šumperk, kde nezajíždí ostatní poskytovatelé sociálních služeb. 
2. Podpora samostatnosti a pomoc při zabezpečení základních 

každodenních potřeb. 
3. Podpora integrity vztahů v rámci rodiny a komunity, ve které uživatel žije. 

4. Podpora vztahů pečujících a osoby přijímající pomoc. 
5. Zvýšení fyzické a psychické pohody uživatele, zachování lidské 

důstojnosti uživatele a plnění poslání služby osobní asistence. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nezájem uživatelů o službu. 

2. Obtížná komunikace mezi pracovníky služby a rodinou popř. uživatelem. 
3. Nepodaří se zajistit dostatek finančních prostředků na provoz služby. 

4. Velké nároky na vozový park (časté opravy, ohrožení dostupnosti 
vzdálenějších obcí v děkanátu Šumperk). 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Získání dostatečných prostředků pro běžný provoz, které umožní 

zachování a rozvoj služby. 
2. Zajištění kvalifikovaného personálu (kvalitní vzdělávání). 
3. Zachování dosavadního spektra a rozsahu poskytovaných činností 

v přirozeném prostředí uživatele. 

4. Zájem o uživatele a jeho rodinu. 
5. Šetření pohonných hmot a uvážlivé zacházení se zdroji (majetek, 

energie, finance). 
6. Zajištění návaznosti na další služby v rámci Charity Šumperk. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
7.100.000 Kč 7.700.000 Kč 8.470.000 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

Olomoucký kraj, město Šumperk, MPSV, dárci, obce a města. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Charita Šumperk. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování služby. 

• Navýšení kapacity terénní formy služby. 

1 Kód opatření 2.1.6 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby podpora samostatného bydlení, 

Centrum sociálních služeb Pomněnka, z.ú.  

3 Charakteristika opatření  Opatření směřuje k zajištění sociální služby podpora samostatného bydlení 
pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením a navýšení kapacit.  

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita služby okamžitá 10 12 12 

Počet uživatelů 10 12 12 

Přepočtený počet úvazků pracovníků v PP 3,648 3,648 3,648 

4 Cílová skupina  15 osoby s mentálním postižením 

14 osoby s kombinovaným postižením 

5 Druh služby 18 Podpora samostatného bydlení (§ 43) 

6 Forma služby 1 terénní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Olomoucký kraj 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Zvýšení životního standardu cílové skupiny. 

2. Zvýšení samostatnosti. 

3. Získání nezávislosti na pečující osobě. 

4. Zapojení do běžné komunity – žít život srovnatelný se svými vrstevníky. 

5. Snížení rizika sociálního vyloučení. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nepodaří se zajistit finanční prostředky na provoz služby. 

2. Výrazná změna legislativy. 
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  3. Chybějící kvalifikovaný personál. 

4. Nedostatečný zájem ze strany uživatelů. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zajištění dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby, 

které umožní její zachování a rozvoj. 

2. Udržení provozu minimálně v současném rozsahu. 

3. Zajištění kvalifikovaného personálu. 

4. Realizace aktivit vedoucí k rozvoji osobnosti a začlenění uživatelů do 

společnosti vzhledem k jejich individuálním potřebám, samostatné 

bydlení. 

5. Realizace osvětových akcí. 

6. Rozšíření poskytovaných činnosti – získání bytových prostor. 

7. Stabilizace a odborný růst pracovního týmu – vzdělávání pracovníků. 

8. Spolupráce s místní samosprávou a okolními obcemi. 

9. Spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb v regionu 

a dalšími návaznými službami – síťování služeb. 

10. Kvalitní sociální poradenství. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
2.500.000 Kč 2.700.000 Kč 3.000.000 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, Město Šumperk, okolní obce, donátoři, nadace 

a nadační fondy 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Ředitelka, sociální pracovník, vedoucí služby. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování služby. 

• Navýšení kapacity terénní služby. 

1 Kód opatření 2.1.7 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby odlehčovací služba, Centrum sociálních 

služeb Pomněnka, z.ú. 

3 Charakteristika opatření  Opatření směřuje k zajištění sociální služby odlehčovací služba pro osoby 

s mentálním a kombinovaným postižením. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita služby 2 2 2 

Počet uživatelů 27 30 33 

Počet pracovních úvazků 1,146 1,146 1,146 

4 Cílová skupina  15 osoby s mentálním postižením 

14 osoby s kombinovaným postižením 

5 Druh služby 15 Odlehčovací služby (§ 44) 

6 Forma služby 3 pobytová 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Olomoucký kraj 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Adaptace uživatele na jiné než domácí prostředí.  

2. Zvýšení soběstačnosti uživatele. 

3. Snížení závislosti uživatele na pečující osobě. 

4. Odlehčení pečující osobě. 

5. Možnost aktivního trávení volného času pečující osoby. 

6. Zlepšení kvality života pečující osoby. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nepodaří se zajistit finanční prostředky na provoz služby. 

2. Výrazná změna legislativy. 

3. Chybějící kvalifikovaný personál. 

4. Nedostatečný zájem ze strany uživatelů. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zajištění dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby, 

které umožní její zachování a rozvoj. 

2. Udržení provozu minimálně v současném rozsahu. 

3. Zajištění kvalifikovaného personálu. 

4. Zajištění vhodného vybavení prostor (nábytek, technické a kompenzační 

pomůcky apod.). 
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  5. Realizace aktivit vedoucích k udržení systému přirozené péče o osoby 

s mentálním postižením v době nepřítomnosti pečující osoby. 

6. Realizace aktivit vedoucích k rozvoji osobnosti a dovedností osob 

s mentálním a kombinovaným postižením.  

7. Realizace osvětových akcí. 

8. Stabilizace a odborný růst pracovního týmu – vzdělávání pracovníků. 

9. Spolupráce s místní samosprávou a okolními obcemi. 

10. Spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb v regionu 

a dalšími návaznými službami – síťování služeb. 

11. Kvalitní sociální poradenství. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
1.200.000 Kč 1.300.000 Kč 1.400.000 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, město Šumperk, okolní obce, donátoři, nadace 

a nadační fondy. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Ředitelka, sociální pracovník, vedoucí služby. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování služby.  

• Navýšení počtu uživatelů využívající pobytovou službu. 

1 Kód opatření 2.1.8 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby odlehčovací služba, Dětský klíč 

Šumperk, o.p.s. 

3 Charakteristika opatření Opatření směřuje k zajištění sociální služby odlehčovací služby pro osoby 

s PAS a k navýšení kapacity. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita služby – okamžitá Ambulantní 6 6 6 

Terénní 3 3 3 

Pobytová  7 7 7 

Počet uživatelů/rok Ambulantní 21 22 22 

Terénní 22 23 23 

Pobytová  21 22 22 

Přepočtený počet úvazků v PP 21,3 21,3 21,3 

4 Cílová skupina  14 osoby s kombinovaným postižením 

5 Druh služby 15 Odlehčovací služby (§ 44) 

6 Forma služby 1 terénní 

2 ambulantní 

3 pobytová 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Ambulantní, terénní – Šumperk  

Pobytová – Olomoucký kraj 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Nácvik postupného odloučení od rodiny. 

2. Získat a upevňovat základní hygienické návyky, stravovací návyky,  

komunikační schopnosti a dovednosti. 

3. Získat a upevňovat dovednosti spojené s vedením domácnosti –

plánování, nákup, příprava jednoduchých jídel, úklid, obsluha 

jednoduchých domácích spotřebičů, zacházení s penězi. 

4. Za podpory osobního asistenta umožnit uživatelům účast na běžném 

životě, na kulturním a společenském životě společnosti. 

5. Odlehčení pečujících osob (odpočinek), možnost aktivního trávení 

volného času. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatek finančních prostředků na provoz služby. 

2. Výrazná změna legislativy. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zajištění dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz. 

2. Zajištění kvalifikovaného personálu – stabilizace a vzdělávání 

pracovního týmu. 

3. Realizace aktivit vedoucí k rozvoji osobnosti a dovedností osob s PAS. 
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  4. Realizace aktivit vedoucí k udržení systému péče o osoby s PAS v době 

nepřítomnosti pečující osoby. 

5. Zachování dosavadního spektra v rozsahu poskytovaných činností 

v přirozeném prostředí uživatele – pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, výchovné, vzdělávací 

a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
12.945.000 Kč 14.235.000 Kč 15.660.000 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

Účelová dotace ze st. rozpočtu, dotace z Olomouckého kraje, dotace od 

města Šumperka, obce SO ORP Šumperk, příjmy od uživatelů za poskytování 

soc. služeb, nadace, dárci. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování služby. 

• Navýšení počtu uživatelů s PAS. 

1 Kód opatření 2.1.9 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby centra denních služeb, Centrum 

sociálních služeb Pomněnka, z.ú. 

3 Charakteristika opatření  Opatření směřuje k zajištění sociální služby centrum denních služeb pro 

osoby s mentálním a kombinovaným postižením a navýšení kapacit. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita služby 40 40 40 

Počet uživatelů 60 65 70 

Počty pracovních úv. 10,324 10,324 10,324 

4 Cílová skupina  15 osoby s mentálním postižením 

14 osoby s kombinovaným postižením 

5 Druh služby 2 Centra denních služeb (§ 45) 

6 Forma služby 2 ambulantní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Olomoucký kraj 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Začleňování osob s mentálním a kombinovaným postižením do 

společnosti prostřednictvím osvěty, nácviku dovedností a celkového 

rozvoje osobnosti. 

2. Snižování sociální izolace cílové skupiny. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nepodaří se zajistit finanční prostředky na provoz služby. 

2. Výrazná změna legislativy. 

3. Chybějící kvalifikovaný personál. 

4. Nedostatečný zájem ze strany uživatelů. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zajištění dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby, 

které umožní její zachování a rozvoj. 

2. Udržení provozu minimálně v současném rozsahu. 

3. Zajištění kvalifikovaného personálu. 

4. Realizace aktivit vedoucí k rozvoji osobnosti a začlenění uživatelů do 

společnosti vzhledem k jejich individuálním potřebám. 

5. Realizace kulturních a osvětových akcí (vystoupení uživatelů, 

organizace akcí pro veřejnost apod.). 

6. Zajištění vhodného vybavení prostor (materiální a kompenzační 

pomůcky apod.) 

7. Rozvoj zahradních terapií, oddělení pro uživatele s PAS a zklidňující 

místnost pro uživatele s těžkým stupněm mentálního postižení.  

8. Stabilizace a odborný růst pracovního týmu – vzdělávání pracovníků. 

9. Spolupráce s místní samosprávou a okolními obcemi. 

10. Spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb v regionu 

a dalšími návaznými službami – síťování služeb. 

11. Kvalitní sociální poradenství. 
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11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
7.000.000 Kč 7.500.000 Kč 8.000.000 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, město Šumperk, okolní obce, donátoři, nadace 

a nadační fondy. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Ředitelka, sociální pracovník, vedoucí služby. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování služby. 

• Navýšení počtu uživatelů využívající službu. 

1 Kód opatření 2.1.10 

2 Název opatření Zachování sociální služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, 

Domov Paprsek Olšany, p.o. 

3 Charakteristika opatření  Opatření směřuje k zajištění sociální služby domovy pro osoby se zdravotním 

postižením pro osoby s mentálním postižením. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita Domova 55 45 45 

Počet klientů 55 45 45 

Přepočtený počet úvazků v PP 29,5 25 25 

4 Cílová skupina  15 osoby s mentálním postižením  

26 jiné, uvést charakteristiku cílové skupiny: osoby mužského pohlaví ve 

věku 18–64 let s vrozeným mentálním postižením, popř. osoby 

s přidruženými tělesnými či smyslovými vadami, které potřebují pomoc jiné 

fyzické osoby. 

5 Druh služby 4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48) 

6 Forma služby 3 pobytová 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Olomoucký kraj 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Zvýšení schopností péče o vlastní osobu a vedení k samostatnosti při 

běžné domácí práci. Zvyšování soběstačnosti k následnému využití 

získaných schopností a dovedností i v prostředí mimo sociální službu. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Omezené finanční prostředky na provoz. 

2. Klesající zájem o práci s cílovou skupinou Domova. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

Poskytování základních úkonů dle zákona o sociálních službách:  

1. aktivity zaměřené na činnosti běžného života,  

2. aktivity zaměřené na podporu, rozvoj a udržení fyzických a psychických 

funkcí,  

3. podpora aktivit k začleňování do běžného života a snižování závislosti na 

sociální službě,  

4. stabilizace a odborný růst pracovního týmu,  

5. spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb v regionu 

a dalšími návaznými službami,  

6. spolupráce s místní samosprávou a okolními obcemi,  

7. získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby, 

které umožní její zachování a rozvoj. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
35.755.000 Kč 35.755.000 Kč 35.755.000 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Domov Paprsek Olšany, p.o. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování služby. 
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1 Kód opatření 2.1.11 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální domovy pro osoby se zdravotním postižením,  

Vincentinum Šternberk p.o. 

 Přesah do cílové skupiny 4 Senioři 

3 Charakteristika opatření) Opatření je zaměřeno na udržení a rozvoj pobytové sociální služby domovy 

pro osoby se zdravotním postižením v Šumperku a ve Vikýřovicích. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita služby 24 24 24 

Počet uživatelů/rok 24 24 24 

Počty pracovních úvazků v přímé péči 24 24 24 

4 Cílová skupina  14 osoby s kombinovaným postižením 

15 osoby s mentálním postižením 

16 osoby s tělesným postižením 

5 Druh služby 4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením (§ 48) 

6 Forma služby 3 pobytová 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Olomoucký kraj 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Podpora osob se zdravotním postižením a zkvalitnění jejich života. 

2. Zvyšování samostatnosti osob a snaha o jejich sociální začlenění do 

přirozeného prostředí. 

3. Rozvoj individuálních dovedností a schopností klienta s ohledem na 

jeho zdravotní stav. 

4. Podpora a rozvoj přirozených sociálních vazeb klienta s jeho rodinou 

a blízkými osobami. 

5. Humanizace a transformace velkokapacitních zařízení. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatečné zajištění finančních prostředků. 

2. Snížení zájmu o poskytovanou službu ze strany uživatelů. 

3. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků. 

4. Zhoršující se zdravotní stav klientů. 

5. Zhoršení epidemiologické situace. 

6. Možné negativní dopady války na Ukrajině. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Pravidelný monitoring a zjišťování potřeb uživatelů. 

2. Aktivity zaměřené na podporu, rozvoj a udržení psychických a tělesných 

funkcí klientů. 

3. Aktivity zaměřené na činnosti běžného života v domácnosti. 

4. Úzká spolupráce s rodinami a blízkými osobami uživatelů. 

5. Získání dostatečných finančních prostředků pro zajištění provozu, 

zachování a rozvoj služby. 

6. Průběžné vzdělávání a rozvoj sociálních pracovníků i pracovníků 

v přímé péči. 

7. Realizace aktivit vedoucích k osobnímu rozvoji uživatelů, zachování či 

zvyšování jejich soběstačnosti a jejich začleňování do společnosti. 

8. Spolupráce s dalšími poskytovateli sociálních služeb v okolí. 

9. Vyhledávání a využívání návazných sociálních služeb. 

10. Prezentace našeho zařízení a poskytované sociální služby v regionu. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
19.250.000 Kč 21.174.000 Kč 23.300.000 Kč 

Investice  250.000 Kč 150.000 Kč 150.000 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, město Šumperk, úhrady klientů, PnP, Spolek 

Vincentinum, zdravotní pojišťovny, sponzorské dary. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Vedoucí pracovník, sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách, 

všeobecná sestra, fyzioterapeut. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování služby. 

• Zajištění rozvoje sociální služby. 
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1 Kód opatření 2.1.12 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby chráněné bydlení, Centrum sociálních 

služeb Pomněnka, z.ú. 

3 Charakteristika opatření) Opatření směřuje k zajištění sociální služby chráněné bydlení pro osoby 

s mentálním a kombinovaným postižením a její rozvoj. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita služby 12 12 12 

Počet uživatelů 12 12 12 

Počty pracovních úvazků 7 7 7 

4 Cílová skupina  14 osoby s kombinovaným postižením 

15 osoby s mentálním postižením 

5 Druh služby 8 Chráněné bydlení (§ 51) 

6 Forma služby 3 pobytová 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Olomoucký kraj 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Zvýšení schopnosti péče o vlastní osobu a o domácnost. 

2. Zvýšení soběstačnosti uživatelů. 

3. Zvýšení schopnosti začlenit se do běžné společnosti. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nepodaří se zajistit finanční prostředky na provoz služby. 

2. Výrazná změna legislativy. 

3. Chybějící kvalifikovaný personál. 

4. Nedostatečný zájem ze strany uživatelů. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zajištění dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby, 

které umožní její zachování a rozvoj. 

2. Udržení provozu minimálně v současném rozsahu. 

3. Udržení dvou míst poskytování služby: 

a) chráněné bydlení na Zámku Třemešek (Dolní Studénky). 

b) chráněné bydlení v budově CSS Pomněnka, z. ú. (Šumperk). 

4. Zajištění vhodného vybavení prostor (nábytek, technické 

a kompenzační pomůcky apod.). 

5. Zajištění kvalifikovaného personálu. 

6. Realizace aktivit vedoucí k rozvoji osobnosti a začlenění uživatelů do 

společnosti vzhledem k jejich individuálním potřebám, samostatné 

bydlení. 

7. Realizace osvětových akcí. 

8. Stabilizace a odborný růst pracovního týmu – vzdělávání pracovníků. 

9. Spolupráce s místní samosprávou a okolními obcemi. 

10. Spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb v regionu 

a dalšími návaznými službami – síťování služeb. 

11. Kvalitní sociální poradenství. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
4.500.000 Kč 4.700.000 Kč 5.000.000 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, město Šumperk, okolní obce, donátoři, nadace 

a nadační fondy. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Ředitelka, sociální pracovník, vedoucí služby. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování služby v počtu 12 uživatelů. 

1 Kód opatření 2.1.13 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby chráněné bydlení, Vincentinum 

Šternberk p.o. 

 Přesah do cílové skupiny 2 Osoby se zdravotním postižením 

3 Charakteristika opatření Opatření je zaměřeno na udržení pobytové sociální služby chráněné bydlení 

v Šumperku (na ul. Revoluční 1375/55), její rozvoj a navýšení kapacity 

služby po dokončení rekonstrukce objektu na ul. Kozinova 22/4. 
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Rok  2023 2024 2025 

Kapacita služby 6 14 14 

Počet uživatelů 6 14 14 

Počty pracovních úvazků v přímé péči 2,2 6,4 6,4 

4 Cílová skupina  14 osoby s kombinovaným postižením 

15 osoby s mentálním postižením 

18 osoby se zdravotním postižením 

5 Druh služby 8 Chráněné bydlení (§ 51) 

6 Forma služby 3 pobytová 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Olomoucký kraj 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Podpora osob se zdravotním postižením. 

2. Zachování a zvyšování co nejvyšší možné míry samostatnosti uživatelů 

a tím snižování jejich závislosti na službě. 

3. Zvyšování schopností začlenit se do komunity i běžné společnosti. 

4. Zvyšování samostatnosti při péči o vlastní osobu a domácnost. 

5. Navýšení kapacity stávající služby. 

6. Zajištění možnosti uplatnění uživatelů na volném trhu práce. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatečné zajištění finančních prostředků na provoz služby. 

2. Nedostatek dostatečně kvalifikovaných pracovníků. 

3. Snížení zájmu o poskytovanou službu. 

4. Výrazná změna legislativy. 

5. Možné riziko zhoršení epidemiologické situace. 

6. Možné negativní dopady války na Ukrajině. 

7. Problémy se včasným dokončením kompletní rekonstrukce budovy na 

Kozinově ulici. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Pravidelný monitoring spokojenosti a zjišťování potřeb stávajících 

uživatelů. 

2. Průběžné vzdělávání a rozvoj pracovníků v přímé péči. 

3. Využívání návazných sociálních služeb a spolupráce s nimi. 

4. Vyhledávání vhodných aktivit mimo poskytovanou službu. 

5. Včasné dokončení kompletní rekonstrukce budovy k poskytování služby. 

6. Prezentace nově vznikající služby a její následná plná obsazenost. 

7. Vyhledávání návazných sociálních služeb a jiných subjektů k zajištění 

dostatečného množství aktivit uživatelů, vedoucí k jejich maximálnímu 

sociálnímu začlenění v komunitě a běžné společnosti. 

8. Vyhledáváních vhodných subjektů pro zaměstnávání nových uživatelů 

9. Snaha o udržení stávající úrovně uplatnění uživatelů na volném trhu práce. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
2.530.000 Kč 6.855.000 Kč 7.300.0000 Kč 

Pozn.: Pro Revoluční předpokládáme pouze prostředky na opravy a údržbu, 

Investice pro budovu na Kozinově ulici prozatím nelze vyčíslit. 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, město Šumperk, úhrady klientů, Spolek 

Vincentinum, zdravotní pojišťovny, sponzorské dary. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Vedoucí pracovník, sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování a rozvoj stávající sociální služby chráněné bydlení. 

• Dokončení rekonstrukce nového objektu pro poskytování služby. 

• Rozšíření sociální služby Chráněné bydlení o 8 uživatelů navýšením 

kapacity služby chráněné bydlení v regionu – Kozinova 22/4. 

1 Kód opatření 2.1.14 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby raná péče pro osoby s PAS, Jdeme 

Autistům Naproti z.s. 

3 Charakteristika opatření Opatření směřuje k zajištění sociální služby raná péče pro osoby s PAS. 

Rok  2023 2024 2025 

Počet uživatelů  12 13 14 

Počet pracovních úvazků 1 1,5 2 
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4 Cílová skupina  14 osoby s kombinovaným postižením 

18 osoby se zdravotním postižením 

24 rodiny s dítětem/dětmi 

5 Druh služby 20 Raná péče (§ 54) 

6 Forma služby 1 terénní 

2 ambulantní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

SO ORP Šumperk 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

Zajištění péče pro osoby s PAS ve věku 1–7 let. 

 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatek finančních prostředků. 

2. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků. 

3. Nedostatečná informovanost o existenci sociální služby. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Poskytování služby raná péče. 

2. Realizace aktivity Fair-play třída v rámci programu primární prevence 

šikany dětí s PAS v rámci ZŠ a SŠ. 

3. Realizace příměstských táborů pro děti s PAS. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

Poskytování služby raná péče a dalších fakultativních aktivit. 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
566.000 Kč 578.000 Kč 598.000 Kč 

Pozn.: osobní náklady, povinné vzdělávání, PHM, materiál, nájem. 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, KUOK, město Šumperk, nadace, nadační fondy. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Jdeme Autistům Naproti z.s. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 

Rok 2023 

Počet podpořených klientů a rodin: 26 

Počet realizovaných Fair-play tříd: 1 

Počet příměstských táborů: 1 

Rok 2024 

Počet podpořených klientů a rodin: 36 

Počet realizovaných Fair-play tříd: 1 

Počet příměstských táborů: 1 

Rok 2025 

Počet podpořených klientů a rodin: 53 

Počet realizovaných Fair-play tříd: 2 

Počet příměstských táborů: 1 

1 Kód opatření 2.1.15 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby sociálně aktivizační služby pro osoby se 

zrakovým postižením, SONS ČR, z.s., pracoviště Šumperk 

 Přesah do cílové skupiny 4 Senioři 

3 Charakteristika opatření  Opatření směřuje k zajištění sociální služby sociálně aktivizační služby pro 

osoby se zrakovým postižením a navýšení kapacity terénní formy služby. 

Rok  2023 2024 2025 

Okamžitá kapacita při  

individuálních aktivitách 

Ambulantní 2 2 2 

Terénní 2 2 2 

Max. kapacita při kolektivních aktivitách  20 20 20 

Počet uživatelů za rok Ambulantní 60 70 80 

 Terénní 10 20 25 

Počet přepočtených úvazků Ambulantní 1,5 1,5 1,5 

 Terénní 0,5 0,5 0,5 

4 Cílová skupina  19 osoby se zrakovým postižením 

25 senioři 

26 jiné, uvést charakteristiku cílové skupiny: osoby starší 16 let s těžkým 

zrakovým postižením, osoby s kombinovaným postižením zraku a jiným 

druhem handicapu. 
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5 Druh služby 23 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením (§ 66) 

6 Forma služby 1 terénní 

2 ambulantní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

SO ORP Šumperk, Zábřeh a Mohelnice 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Samostatný a soběstačný život v přirozeném sociálním prostředí při 

zajištění péče a pomoci dle individuálních potřeb uživatele včetně 

využití kompenzačních pomůcek.  

2. Smysluplné trávení volného času vyplněného aktivitami 

přizpůsobenými specifickým potřebám zrakově postižených uživatelů. 

3. Zabránění sociálnímu vyloučení udržením nebo navázáním nových 

sociálních kontaktů. 

4. zmírnění informačního deficitu poskytováním informací vhodnou 

formou. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. zajištění finančních prostředků pro zajištění provozu alespoň ve 

stávajícím rozsahu. 

2. Zajištění automobilu pro poskytování terénní služby z důvodu špatné 

dopravní dostupnosti míst v regionu. 

3. Personální zajištění služby včetně pracovníka s ŘP. 

4. Zajištění základních kompenzačních pomůcek pro nácvik obsluhy 

pomůcek. 

5. Zajištění dostupnosti služby pro uživatele z míst se špatnou dopravní 

obslužností. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Nabídka aktivit přizpůsobených specifickým potřebám osob se 

zrakovým postižením. 

2. Zprostředkování společenského kontaktu s dalšími uživateli služeb 

a veřejností v rámci organizovaných aktivit. 

3. Individuální nácvik obsluhy základních pomůcek a procvičování 

využívání pomůcek v rámci organizovaných skupinových aktivit. 

4. Poskytování ambulantních služeb a dojíždění za uživateli do domácnosti. 

5. Zajištění finančních prostředků na provoz alespoň v dosavadní podobě. 

6. Zařazení sociální služby do sítě služeb Olomouckého kraje. 

7. Pořízení automobilu pro poskytování terénní služby. 

8. Vybavení pracoviště novými pomůckami pro nácvik používání pomůcek.  

9. Vybavení pracoviště vhodnou IT technikou umožňující poskytování 

služby i v místě bydliště uživatele. 

10. Rozšíření nabídek aktivit i do dalších míst v regionu – pracoviště 

v Hanušovicích, Zábřehu, Mohelnici. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na službu 700.000 Kč 720.000 Kč 750.000 Kč 

Investice  250.000 Kč   

Pozn.:  IT technika, pomůcky a automobil společný pro pracoviště Šumperk 

a Jeseník. 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, ÚP, EU fondy, obce a města v rámci SO ORP Šumperk, Mohelnice,  

Zábřeh, sponzoři a dárci, sbírka Bílá pastelka a makety vodících psů 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Poradna S0NS ČR, z.s Šumperk 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Udržení sociální služby. 

• Rozvoj terénní formy služby. 

1 Kód opatření 2.1.16 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby sociálně aktivizační služby pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením, TyfloCentrum Olomouc, p.o., Regionální 

středisko Šumperk  

3 Charakteristika opatření  Opatření se zaměřuje na zajištění a rozvoj sociální služby sociálně 

aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 



 

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP ŠUMPERK NA OBDOBÍ LET 2023–2025 
31 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita služby, okamžitá Ambulantní  1/den 1/den 1/den 

 Terénní  3/ týden 3/ týden 3/ týden 

Počet uživatelů/rok 20 20 20 

Přepočtený počet úvazků prac. v PP 0,25 0,25 0,25 

4 Cílová skupina  19 osoby se zrakovým postižením 

5 Druh služby 23 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením (§ 66) 

6 Forma služby 1 terénní 

2 ambulantní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Olomoucký kraj. 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Aktivizace a zvýšení kvality života osob s postižením. 
2. Udržení nebo rozvoj schopností a dovedností osob s postižením. 

3. Možnost využívat volný čas dle svých zájmů a potřeb. 

4. Vyšší soběstačnost a samostatnost osob se zdravotním postižením. 

5. Zlepšení psychického stavu osob se zdravotním postižením. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nepodaří se zajistit finanční prostředky na provoz služby. 
2. Nedostatečná informovanost a zájem ze strany uživatelů. 

3. Omezení poskytování služeb kvůli pandemii. 

4. Nevyhovující prostory k realizaci některých aktivit. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Poskytování sociální služby sociálně aktivizační služby pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením. 
2. Zajištění finančních prostředků na provoz služby ve stávajícím rozsahu 

a kvalitě. 

3. Průběžné hodnocení kvality a efektivity služby. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
175.455 Kč 184.545 Kč 190.455 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, Úřad práce, Olomoucký kraj, město Šumperk, nadace, dárci 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 

 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 

20 uživatelů služby regionálního střediska v Šumperku/rok.  

12 účastníků kurzu ovládání počítače a mobilu/rok. 

7 skupinových aktivit. 

1 Kód opatření 2.1.17 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby sociálně terapeutické dílny, Centrum 

sociálních služeb Pomněnka, z.ú. 

3 Charakteristika opatření Opatření směřuje k zajištění sociální služby sociálně terapeutické dílny pro 

osoby s mentálním a kombinovaným postižením a navýšení kapacit. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita služby 12 12 12 

Počet uživatelů 20 20 20 

Počet pracovních úv. 3,5 3,5 3,5 

4 Cílová skupina  14 osoby s kombinovaným postižením 

15 osoby s mentálním postižením 

5 Druh služby 24 Sociálně terapeutické dílny (§ 67) 

6 Forma služby 2 ambulantní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Olomoucký kraj 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Rozvoj sociálních a pracovních dovedností cílové skupiny. 

2. Zvýšení soběstačnosti a samostatnosti uživatelů. 

3. Začlenění cílové skupiny do společnosti. 

4. Zvýšení možnosti uplatnění osob s mentálním postižením na 

chráněném trhu práce a zvýšení kvality života. 
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9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nepodaří se zajistit finanční prostředky na provoz služby. 

2. Výrazná změna legislativy. 

3. Chybějící kvalifikovaný personál. 

4. Nedostatečný zájem ze strany uživatelů. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zajištění dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby, 

které umožní její zachování a rozvoj. 

2. Udržení provozu minimálně v současném rozsahu. 

3. Udržení a využití všech pracovních míst: 

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

b) Šicí dílna Pomněnka (Šumperk) 

c) Literární kavárna (Šumperk) 

d) Kavárna Třemešek (Dolní Studénky) 

e) Zahrada Bohumila (Bohdíkov) 

4. Zajištění kvalifikovaného personálu. 

5. Realizace aktivit vedoucí k rozvoji osobnosti a začlenění uživatelů do 

společnosti vzhledem k jejich individuálním potřebám. 

6. Realizace osvětových akcí. 

7. Stabilizace a odborný růst pracovního týmu – vzdělávání pracovníků. 

8. Spolupráce s místní samosprávou a okolními obcemi. 

9. Spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb v regionu 

a dalšími návaznými službami – síťování služeb. 

10. Kvalitní sociální poradenství. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
1.200.000 Kč 1.400.000 Kč 1.600.000 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, město Šumperk, okolní obce, donátoři, nadace 

a nadační fondy 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Ředitelka, sociální pracovník, vedoucí služby. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování služby. 

1 Kód opatření 2.1.18 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby sociální rehabilitace, Dětský klíč 

Šumperk, o.p.s. 

3 Charakteristika opatření Opatření směřuje k zajištění sociální služby sociální rehabilitace pro osoby 

s PAS a pro osoby s mentálním postižením. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita služby –okamžitá Ambulantní 4 4 4 

 Terénní  10 10 10 

Počet uživatelů/rok Ambulantní 10 10 10 

 Terénní  10 10 10 

Přepočtený počet úvazků v PP 2 2 2 

4 Cílová skupina  14 osoby s kombinovaným postižením 

15 osoby s mentálním postižením 

5 Druh služby 26 Sociální rehabilitace (§ 70) 

6 Forma služby 1 terénní 

2 ambulantní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Šumperk 

 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Posilování pracovních návyků a dovedností. 

2. Získání a upevnění sebeobslužných dovedností. 

3. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a umožnění 

účasti na běžném životě společnosti. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatek finančních prostředků na provoz služby. 

2. Výrazná změna legislativy. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zajištění dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz. 

2. Zajištění kvalifikovaného personálu – stabilizace a vzdělávání 

pracovního týmu. 
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11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
1.720.000 Kč 1.890.000 Kč 2.080.000 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

Účelová dotace ze st. rozpočtu, dotace z Olomouckého kraje, dotace města 

Šumperka. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování služby. 

•  

1 Kód opatření 2.1.19 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby sociální rehabilitace pro osoby s PAS, 

Jdeme Autistům Naproti z.s. 

 Přesah do cílové skupiny 1 Děti, mládež a rodina 

3 Charakteristika opatření  Opatření směřuje k zajištění sociální služby sociální rehabilitace pro osoby 

s PAS. 

  Rok  2023 2024 2025 

Počet uživatelů  7 7 8 

Počet pracovních úvazků 1 1,5 2 

4 Cílová skupina  18 osoby se zdravotním postižením 

14 osoby s kombinovaným postižením 

24 rodiny s dítětem/dětmi 

5 Druh služby 26 Sociální rehabilitace (§ 70) 

6 Forma služby 1 terénní 

2 ambulantní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

SO ORP Šumperk 

 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Zajištění péče pro osoby s PAS ve věku 7–64 let. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatek finančních prostředků. 

2. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků. 

3. Nedostatečná informovanost o existenci sociální služby. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Poskytování služby sociální rehabilitace. 

2. Realizace aktivity Fair-play třída v rámci programu primární prevence 

šikany dětí s PAS v rámci ZŠ a SŠ. 

3. Realizace příměstských táborů pro děti s PAS. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

Poskytování registrované služby sociální rehabilitace a fakultativních 

aktivit.  

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
392.000 Kč 430.000 Kč 460.000 Kč 

Pozn.: osobní náklady, povinné vzdělávání, PHM, materiál, nájem. 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, KUOK, Městský úřad Šumperk, nadace, nadační fondy. 

 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Jdeme Autistům Naproti z.s. 

 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 

Rok 2023 

• Počet podpořených klientů a rodin: 18 

• Počet realizovaných Fair-play tříd: 2 

• Počet příměstských táborů: 1 

Rok 2024 

• Počet podpořených klientů a rodin: 30 

• Počet realizovaných Fair-play tříd: 4 

• Počet příměstských táborů: 1 

Rok 2025 

• Počet podpořených klientů a rodin: 35 
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  • Počet realizovaných Fair-play tříd: 5 

• Počet příměstských táborů: 1 

1 Kód opatření 2.1.20 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby sociální rehabilitace, PONTIS 

Šumperk o.p.s. 

 Přesah do cílové skupiny 1 Děti, mládež a rodina 

3 Charakteristika opatření Opatření směřuje k zajištění sociální služby sociální rehabilitace pro osoby 

s tělesným postižením a přidruženým kombinovaným postižením. 

Rok  2023 2024 2025 

Okamžitá kapacita 2 2 2 

Počet uživatelů/rok 31 32 33 

Počty pracovních úvazků pracovníků v PP 2 2 2 

4 Cílová skupina  16 osoby s tělesným postižením 

26 jiné, uvést charakteristiku cílové skupiny: služba je určena pro osoby, 

které k pohybovému postižení mají přidružené i jiné smyslové postižení 

a jsou ve věku od 1 roku do 64 let. 

5 Druh služby 26 Sociální rehabilitace (§ 70) 

6 Forma služby 2 ambulantní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Olomoucký kraj 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Podpora samostatnosti a soběstačnosti uživatelů pro efektivnější 

zapojení do běžného života. 

2. Podpora a zvýšení informovanosti rodin při péči o osoby s tělesným 

postižením. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatek finančních prostředků na provoz. 

2. Nedostatečná poptávka po službě. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Poskytování služby v souladu se zákonem o sociálních službách. 

2. Poskytování fakultativní zdravotní služby terapie Therasuit. 

3. Podpora dalšího vzdělávání pracovníků. 

4. Propagace služby široké veřejnosti. 

5. Spolupráce s ranou péčí a školskými zařízeními.  

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
2.615.000 Kč 3.006.000 Kč 3.460.000 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV ČR, město Šumperk, Olomoucký kraj, obce, vlastní zdroje. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

PONTIS Šumperk o.p.s. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Počet uzavřených smluv s uživateli. 

1 Kód opatření 2.1.21 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby sociální rehabilitace, TyfloCentrum 

Olomouc, p.o., Regionální středisko Šumperk 

3 Charakteristika opatření Opatření směřuje k zajištění služeb sociální rehabilitace pro osoby 

se zrakovým postižením. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita služby, okamžitá Ambulantní 1/den 1/den 1/den 

 Terénní  3/týden 3/týden 3/týden 

Počet uživatelů/rok 5 5 5 

Přepočtený počet úvazků prac. v PP 0,3 0,3 0,3 

4 Cílová skupina  19 osoby se zrakovým postižením 

5 Druh služby 26 Sociální rehabilitace (§ 70) 

6 Forma služby 1 terénní 

2 ambulantní 
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Dílčí cíl 2.2 Podpora vzniku a rozvoje sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby se 

zdravotním postižením  na území SO ORP Šumperk  

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Olomoucký kraj 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

Posílení návyků, schopností a dovedností, které vedou ke zvýšení 

zaměstnatelnosti.  

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nepodaří se zajistit finanční prostředky na provoz služby. 

2. Nedostatek pracovních příležitostí pro osoby se zrakovým postižením. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Poskytování sociální služby sociální rehabilitace. 

2. Zajištění finančních prostředků na provoz služby ve stávajícím rozsahu 

a kvalitě.  

3. Průběžné hodnocení kvality a efektivity služby. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
210 545 Kč 221 455 Kč 228 545 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, Úřad práce, Olomoucký kraj, město Šumperk, nadace, dárci. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 

5 uživatelů služby regionálního střediska v Šumperku/rok. 

 

1 Kód opatření 2.2.1 

2 Název opatření Podpora vzniku a rozvoje sociální služby centra denních služeb pro cílovou 

skupinu osoby se zdravotním postižením – osoby s PAS, Dětský klíč 

Šumperk, o.p.s.  

3 Charakteristika opatření  Opatření je zaměřeno na přípravu, registraci a zprovoznění sociální služby 

centra denních služeb. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita služby – okamžitá 0 0 3 

Počet uživatelů/rok   10 

Přepočtený počet úvazků v PP   3 

4 Cílová skupina  14 osoby s kombinovaným postižením 

5 Druh služby 2 Centra denních služeb (§ 45) 

6 Forma služby 2 ambulantní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Šumperk 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Vznik chybějící sociální služby Centra denních služeb pro osoby s PAS. 

2. Zlepšení dostupnosti a zvýšení nabídky poskytovaných soc. služeb na 

území města Šumperka pro osoby s PAS. 

3. Podpora samostatnosti a pomoc při zabezpečení základních 

každodenních potřeb. 

4. Udržení nabytých znalostí a praktických dovedností. 

5. Rozšíření možnosti aktivního života. 

6. Podpora rodiny při péči o osobu s PAS. 

7. Podpora začlenění osob s PAS do společnosti. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nepodaří se zajistit finanční prostředky na provoz služby. 

2. Výrazná změna legislativy. 

3. Nezájem uživatelů o službu. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Registrace služby. 

2. Zajištění dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby. 

3. Vyhledání nových zájemců o službu. 

4. Zajištění kvalifikovaného personálu, vzdělávání pracovního týmu. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
– – 1.700.000 Kč 
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13 Předpokládané finanční 

zdroje 

Účelová dotace ze st. rozpočtu, dotace z Olomouckého kraje, dotace město 

Šumperk, obce SO ORP Šumperk. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o.p.s. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Získaný prostor pro poskytování služby. 

• Registrace sociální služby. 

• Uzavření smlouvy o poskytování soc. služby s uživateli. 

1 Kód opatření 2.2.2 

2 Název opatření Příprava a zprovoznění sociální služby chráněné bydlení, Domov Paprsek 

Olšany, p.o. 

3 Charakteristika opatření  Opatření je zaměřeno na přípravu, registraci a zprovoznění sociální služby 

chráněné bydlení, které umožní osobám se zdravotním postižením žít 

v přirozeném sociálním prostředí. 

Rok   2024 2025 

Kapacita služby  10 10 

Počet uživatelů  10 10 

Počet pracovních úvazků v přímé péči  9 9 

4 Cílová skupina  15 osoby s mentálním postižením 

5 Druh služby 8 Chráněné bydlení (§ 51) 

6 Forma služby 3 pobytová 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Olomoucký kraj 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Vznik chybějící sociální služby chráněné bydlení pro osoby se zdravotním 

postižením.  

2. Zlepšení dostupnosti a zvýšení nabídky poskytovaných sociálních služeb 

na území obce Olšany pro osoby se zdravotním postižením.  

3. Zvýšení samostatnosti a nezávislosti na jiných osobách.  

4. Podpora inkluze osob se zdravotním postižením do společnosti.  

5. Podpora samostatnosti a pomoc při zabezpečení základních 

každodenních potřeb.  

6. Rozšíření možností aktivního života.  

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nepodaří se dokončit rekonstrukce vytipované budovy. 

2. Nepodaří se zajistit finanční prostředky na vybavení budovy.  

3. Krajský úřad Olomouckého kraje nenalezne shodu s majitelem objektu 

na finančním zabezpečení provozu služby.  

4. Výrazná změna legislativy.  

5. Nezájem klientů o službu. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Vytipování zájemců o službu z okruhu klientů Domova paprsek Olšany p.o. 

2. Pronájem bytů.  

3. Práce s rodinou za účelem převodu bytu na uživatele služby, ve kterém 

mu bude tato služba poskytována.  

4. Bezbariérové úpravy.  

5. Registrace služby.  

6. Vypracování metodiky vzniku služby chráněné bydlení.  

7. Získávání finančních prostředků na zprovoznění chráněného bydlení 

a následný provoz služby.  

8. Další vzdělávání a rozvoj sociálních pracovníků v sociální službě 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
– 7.134 120 Kč 7. 134 120 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

Obec Olšany, MPSV, Olomoucký kraj. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Obec Olšany, Domov Paprsek Olšany, p.o. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Registrace sociální služby chráněné bydlení. 

• Uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby s klienty – 10 klientů. 

• Získaní 10 individuálních domácností pro poskytování služby. 
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3.4  Cíle a  opatření pro cílovou skupinu osoby v  kriz i a sociálně vyloučeni  

Popis cílové skupiny osoby v  krizi a sociálně vyloučeni  

Cílovou skupinou jsou osoby bez domova (osoby po ztrátě bydlení žijící na ubytovnách, v azylových domech), 
osoby ohrožené ztrátou bydlení a osoby žijící v nevyhovujícím nebo přechodném bydlení, osoby a rodiny 

ohrožené zadlužeností a chudobou, osoby dlouhodobě nezaměstnané, osoby závislé na návykových látkách, 

alkoholu a patologičtí hráči včetně jejich rodin, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto 

způsobem života ohroženy, osoby v nepředvídatelných obtížných životních situacích individuálního či 

hromadného charakteru ohrožené na zdraví a na životě, osoby s duševním onemocněním, duálními 

diagnózami, staří lidé postiženi např. demencí. 

SWOT analýza za pracovní skupinu osoby v  krizi a sociálně vyloučeni  

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY  

• zavedená síť kvalitních sociálních služeb 

• personální potenciál (stávající pracovníci jsou 

dostatečně erudovaní) 

• existence fungující sociální práce na obcích 

• nově vzniklé multifunkční centrum 

v Hanušovicích, které nabízí sociální služby 

(zvýšení dostupnosti služeb)  

• spolupráce poskytovatelů sociálních služeb 

s potravinovou bankou 

• aktualizovaný elektronický katalog sociálních 

služeb 

• schopnost rychle reagovat na krizové situace 

• nedostatek kvalifikovaných sociálních 

pracovníků 

• nastavení GDPR, které neumožňuje sdílet 

základní informace o klientech ve prospěch 

klienta 

• absence sociálního bydlení 

• nedostupnost terénní psychologické a zejména 

psychiatrické péče 

• obrovská administrativní zátěž a její průběžný 

nárůst 

• špatná dostupnost sociálních služeb (odlehlost 

některých lokalit, rozlehlost území) 

PŘÍLEŽITOSTI  OHROŽENÍ  

• lepší využívání potenciálu dobrovolnictví 

• legislativní řešení exekucí (lepší dostupnost 

insolvence, narovnání trhu s exekucemi) 

• spolupráce s potravinovou bankou na úrovni 

obcí 

• štědrost širší veřejnosti a ochota pomáhat 

(darování vybavení domácnosti, staršího 

ošacení, kočárků) 

• spolupráce s MASkami na zajištění zvýšení 

dostupnosti soc. služeb v kontextu rozšiřování 

kapacit 

• prostupné sociální bydlení (housing ready a 

housing first) 

• školská sociální práce 

• současná právní úprava zákona o soc. sl. 

nevyhovuje ve všech ohledech poskytování 

sociální služby  

• malá meziresortní provázanost MPSV, MŠMT, MZ 

• novela zákona o sociálních službách 

• obchod s chudobou (vysoké nájmy, nevýhodné 

úvěry, práce na černo) 

• nedostatečné personální zdroje 

• rozdílnost způsobu financování mezi 

příspěvkovými organizacemi a NNO 

• ohrožení sociálního smíru – rozevírání nůžek 

mezi chudými a střední vrstvou 

• radikalizující se společnost a absence sociální 

citlivosti 

• vzhledem k reformě psychiatrické péče a rušení 

lůžek v nemocnicích a nedostatečnému 

připravení bydlení pro osoby odcházející z 

psychiatrických léčeben a tím tedy zvýšení počtu 

osob s psychickými poruchami, psychiatrickým 

onemocněním, poruchami osobnostmi na 

ubytovnách a na ulicích 

• ohrožení seniorů vzhledem k bezdomovectví (ve 

službách jsou senioři, kteří nejsou přímo z ulice, 

ale jsou okolnostmi nuceni opustit stávajícího 

bydlení) 

Přehled členů pracovní skupiny osoby v  krizi a sociálně vyloučeni  

Bc. David Jersák, vedoucí PS  Armáda spásy 

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

Lenka Čermáková, DiS. SPOLEČNĚ–JEKHETANE, o.p.s.  

Ing. Eva Čmakalová Probační a mediační služba Šumperk  
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Alena Krejčí, DiS. Armáda spásy, centrum soc. služeb 

Bc. Šárka Křístková MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, odd. sociální pomoci 

Jakub Lívanský, DiS. PONTIS Šumperk, o.p.s. 

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

Bc. Michaela Vrbová, DiS. MAS Horní Pomoraví, o.p.s. 

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

Cíl 3  Cíle a opatření pro cílovou skupinu osoby v krizi a sociálně vyloučeni  

Dílčí cíl 3.1 Zajištění sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby v krizi a sociálně vyloučeni na území 

SO ORP Šumperk  

3.1.1 Zachování a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství, Poradna Hanušovice, MAS Horní 

Pomoraví o.p.s. 

3.1.2 Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství, Občanská poradna, Společně-Jekhetane o.p.s. 

3.1.3 Zachování a rozvoj sociální služby domovy se zvláštním režimem, Domov Přístav, Armáda spásy 

v České republice, z.s. 

3.1.4 Zachování a rozvoj sociální služby azylový dům, Armáda spásy v České republice, z.s. 

3.1.5 Zachování a rozvoj sociální služby kontaktní centra, PONTIS Šumperk o.p.s. 

3.1.6 Zachování a rozvoj sociální služby krizová pomoc, PONTIS Šumperk o.p.s. 

3.1.7 Zachování a rozvoj sociální služby intervenční centra, Středisko sociální prevence 

Olomouc, p.o., Poradna pro rodinu Šumperk 

3.1.8 Zachování a rozvoj sociální služby nízkoprahová denní centra, Armáda spásy v České republice, z.s. 

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

3.1.10 Zachování a rozvoj sociální služby terénní programy, Společně-Jekhetane o.p.s. 

3.1.11 Zachování a rozvoj sociální služby terénní programy, Terénní programy na Šumpersku, Společnost 

Podané Ruce o.p.s. 

Dílčí cíl 3.2 Podpora vzniku a rozvoje nových sociálních služeb pro sílovou skupinu osoby v krizi a sociálně 

vyloučeni na území SO ORP Šumperk  

3.2.1 Vznik a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství, Společnost Podané ruce o.p.s., Centrum 

komplexní péče v Olomouckém kraji, detašované pracoviště Hanušovice  

3.2.2 Příprava a zprovoznění sociální služby sociální rehabilitace, Armáda spásy v České republice, z.s. 

CÍL 3 Cíle a opatření pro cílovou skupinu osoby v krizi a sociálně vyloučeni 

Dílčí cíl 3.1 Zajištění sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby v  krizi a sociálně 

vyloučeni na území SO ORP Šumperk  

1 Kód opatření 3.1.1 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství, Poradna 

Hanušovice,  MAS Horní Pomoraví o.p.s. 

3 Charakteristika opatření Opatření směřuje k zajištění sociální služby odborného sociálního 

poradenství pro osoby v krizi a sociálně vyloučené se zaměřením na 

dluhové poradenství a oddlužení a uplatnění na trhu práce 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita služby okamžitá 1 1 1 

Počet uživatelů/rok 100 100 200 

Počet pracovních úvazků v přímé péči 0,5 0,5 1 

4 Cílová skupina  2 etnické menšiny 

21 osoby žijící v sociálně vyloučeným komunitách 

20 osoby v krizi 

5 Druh služby 25 Sociální poradenství (§ 37) 

6 Forma služby 1 terénní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

SO POÚ Hanušovice (Branná, Hanušovice, Jindřichov, Kopřivná, Malá 

Morava, Staré Město, Šléglov, Vikantice). 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Zvýšení dostupnosti sociálního poradenství. 

2. Snížení počtu předlužených osob. 
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  3. Posílení schopnosti klientů při aktivním a samostatném řešení své 

životní situace. 

4. Poskytování informací, které klienti využijí při dalším předcházení 

situacím, které je mohou ohrozit. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nízká motivace klientů. 

2. Závislost na podpoře sociální služby. 

3. Nedostupnost sociální služby. 

4. Nedostatek pracovních míst pro aktivizované a stabilizované osoby. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Změna registrace z ambulantní formy na terénní formu poskytování služby. 

Změna formy poskytování služby reaguje na potřeby uživatelů z oblasti 

působnosti služby, špatnou dopravní obslužnost v regionu. Služba bude 

poskytována v přirozeném prostředí uživatele. 

2. V rámci spolupráce se pracovník pokusí zvýšit motivaci klientů v řešení 

jejich nepříznivé sociální situace. 

3. V rámci konzultací a plánování cílů spolupráce se pracovník zaměřuje i na 

to, aby bylo jeho přístupem předcházeno závislosti na sociální službě. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
339.400 Kč 350.000 Kč 638.500 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

Dotace MPSV poskytnutá prostřednictvím krajského rozpočtu a dotace do 

obcí, ESF, Olomoucký kraj 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

MAS Horní Pomoraví o.p.s. ve spolupráci s městem Hanušovice a Staré 

Město. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování služby a její případný rozvoj. 

• Podpora osob v krizi při uplatňování svých práv. 

• Řešení předluženosti obyvatel. 

1 Kód opatření 3.1.2 

2 Název opatření Zachování a rozvoj odborného sociálního poradenství, Občanská poradna, 

Společně-Jekhetane o.p.s. 

 Přesah do cílové skupiny 4 Senioři 

3 Charakteristika opatření Opatření směřuje k zajištění sociální služby odborného sociálního 

poradenství. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita terénní  

Kapacita ambulantní 

Út 1 

Po, st, čt 1 

Út 1 

Po, st, čt 1 

Út 1 

Po, st, čt 1 

Počet uživatelů 250 250 250 

Pracovníci v přímé péči 1 1 1 

4 Cílová skupina  2 etnické menšiny 

3 imigranti a azylanti 

20 osoby v krizi 

25 senioři 

26 jiné, uvést charakteristiku cílové skupiny: dospělé osoby s potřebou 

odborného sociálního poradenství. 

5 Druh služby 25 Sociální poradenství (§ 37) 

6 Forma služby 1 terénní 

2 ambulantní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

SO ORP Šumperk 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Uživatel, který si umí vyřídit běžné záležitosti. 

2. Uživatel, který umí hospodařit a je finančně gramotný. 

3. Uživatel, který je zodpovědný za své jednání, zná svá práva a povinnosti. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatečné financování služby. 

2. Nespolupracující uživatel. 

3. Rizikové chování seniorů vedoucí k jejich uvržení do problémů. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Využití dotačních programů k financování. 

2. Kvalifikovaný personál naplňující podmínky s pravidelným vzděláváním. 
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  3. Spolupráce s ostatními organizacemi v SO ORP, se samosprávami, 

s úřady. 

4. Zachování stávajících prostor služby v Šumperku a Hanušovicích. 

5. Členství v AOP. 

6. Akreditace pro podávání návrhů na INS. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
743.000 Kč 840.000 Kč 937.000 Kč 

Pozn.: předpokládané finanční zdroje rovny celkovým nákladům za službu 

a rok. 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, město Šumperk a Hanušovice, ESF 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Společně-Jekhetane o.p.s. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování služby a její rozvoj. 

• Počet seniorů zapojených do odborného poradenství. 

• Projekty dluhového poradenství, návrhy na insolvence. 

1 Kód opatření 3.1.3 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby domovy se zvláštním režimem, Domov 

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

 Přesah do cílové skupiny 2 Osoby se zdravotním postižením 

3 Charakteristika opatření  Opatření směřuje k zajištění sociální služby domovy se zvláštním režimem 

pro osoby bez domova starší 26 let, mobilní i imobilní, se zhoršenou 

soběstačností z důvodu duševního onemocnění, demence nebo závislosti 

na návykových látkách, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 

fyzické osoby. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita služby 34 34 34 

Počet uživatelů 40 40 40 

Počty pracovních úvazků pracovníků 

v přímé péči 

17 18 18 

4 Cílová skupina  18 osoby se zdravotním postižením 

25 senioři 

10 osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

26 jiné, uvést charakteristiku cílové skupiny: muži a ženy bez domova* 

starší 26 let, mobilní i imobilní, se zhoršenou soběstačností z důvodu 

chronického duševního onemocnění, demence nebo závislosti na 

návykových látkách, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické 

osoby. 

*Jedná se především o pobyt na ulici, dále pak pobyt na sociálním lůžku, 
v LDN, na azylovém domě, na ubytovně – tedy místech, kde je zvýšená míra 
rizika sociálního propadu nebo časově omezená doba poskytování služby. 

5 Druh služby 6 Domovy se zvláštním režimem (§ 50) 

6 Forma služby 3 pobytová 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Olomoucký kraj, celá ČR 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Minimalizace rizika dalšího sociálního propadu nebo zhoršování 

zdravotního stavu uživatele. 

2. Zachování dovednosti v oblasti péče o vlastní osobu, společenských 

a sociálních návyků uživatele. 

3. Poskytnutí zdravotně znevýhodněnému uživateli důstojného místa pro 

dlouhodobý pobyt. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Financování služby. 

2. Výrazná změna legislativy. 

3. Odliv pracovní síly (zvláště zdravotních sester). 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zajištění finančních prostředků na provoz. 

2. Udržení provozu minimálně v současném rozsahu. 
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  3. Zajištění kvalifikovaného a kvalitního personálu, včetně personálu 

zdravotnického. 

4. Další vzdělávání pracovníků ve směru péče zaměřené na člověka. 

5. Zajištění kvalitativního rozvoje služby. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
19.100.000 Kč 20.050.000 Kč  21.055.000 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

ESF, MPSV, Olomoucký kraj, město Šumperk, Zábřeh, obce, nadace 

a nadační fondy, sponzoři 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Armáda spásy v České republice, z.s. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování služby. 

• Zachování personálního obsazení služby. 

1 Kód opatření 3.1.4 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby azylový dům, Armáda spásy v České 

republice, z.s. 

 Přesah do cílové skupiny 4 Senioři 

3 Charakteristika opatření  Opatření směřuje k rozvoji sociální služby azylové domy, a umožnění 

zajištění služby pro zdravotně znevýhodněné (soběstačné) zájemce 

(uživatele). 

Rok  2023 2024 2025 

kapacita 31 31 31 

Počet uživatelů /rok 75 75 75 

Přepočtený počet úvazků 6,5 6,5 6,5 

4 Cílová skupina  7 osoby bez přístřeší 

10 osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

20 osoby v krizi 

25 senioři 

26 jiné, uvést charakteristiku cílové skupiny: osoby bez domova zdravotně 

znevýhodnění, soběstační. 

5 Druh služby 1 Azylové domy (§ 57) 

6 Forma služby 3 pobytová 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Olomoucký kraj 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Vybudování bezbariérové části Azylového domu ze současné noclehárny. 

2. Snížení počtu lůžek na pokojích, při zachování stávající kapacity. 

3. Rekonstrukce nevyhovujícího sociálního zázemí (koupelny, toalety).  

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Zajištění investičních dotací na změnu dispozic budovy. 

2. Zajištění souhlasu města s investičním záměrem a dispozičními 

změnami v areálu. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Rozpracování současné studie do projektu. 

2. Schválení projektu a investičního záměru městem Šumperk. 

3. Podání žádosti na realizaci projektu. 

4. Zajištění pečovatelského přístupu v přímé práci. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
7.350.000 Kč 7.750.000 Kč 8.100.000 Kč 

Investice  1.000.000 Kč 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč 

Pozn.: Úpravy sociálního zázemí lze začít realizovat ihned. Celková změna 

využití nových prostor (bezbariérových), lze až po změně prostor noclehárny.  

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

Evropské fondy, MPSV, Olomoucký kraj, město Šumperk, obce SO ORP 

Šumperk, příjmy od klientů (ubytování). 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Armáda spásy v České republice, z.s. 
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15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování služby. 

• Rozšíření cílové skupiny osob o zdravotně znevýhodněné osoby bez 

domova a osoby v krizi. 

1 Kód opatření 3.1.5 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby kontaktní centra, PONTIS Šumperk o.p.s. 

 Přesah do cílové skupiny 1 Děti, mládež a rodina 

3 Charakteristika opatření Opatření směřuje k zajištění a udržení sociální služby kontaktní centra.  

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita denní 21 21 21 

Počet klientů 180 200 200 

Počet úvazků v PP 3 3 3 

4 Cílová skupina  10 osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

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

života ohroženy 

26 jiné, uvést charakteristiku cílové skupiny: věkové rozpětí cílové skupiny 

je zpravidla od 15 do 64 let. 

5 Druh služby 10 Kontaktní centra (§ 59) 

6 Forma služby 2 ambulantní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Město Šumperk 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Snížení rizikového chování klienta a minimalizace zdravotních 

a sociálních komplikací spojených s užíváním návykových látek. 

2. Ochrana zdraví veřejnosti před negativními dopady užívání drog. 

3. Podpora a pomoc při řešení náročné životní situace klienta v oblasti 

bydlení, zaměstnání a rodinného zázemí. 

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

návykových látek. 

5. Převzetí zodpovědnosti klientem za svůj život. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nepodaří se zajistit finanční prostředky na provoz. 

2. Klienti nebudou mít zájem o využívání služby. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zajištění finančních prostředků na provoz. 

2. Nabízení atraktivních služeb pro klienty. 

3. Zajištění kvalifikovaného a profesionálního personálu. 

4. Propagace služby, oslovování potenciální cílové skupiny prostřednictvím 

distribuce letáků a terénní formy služby. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
3.950.000 Kč 4.542.500 Kč 5.223.900 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV ČR, RVKPP, Olomoucký kraj, město Šumperk.  

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

PONTIS Šumperk o.p.s. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Počet klientů je větší než 150 za rok.   

• Objem vyměněných stříkaček je větší než 20 000 za rok. 

• Individuální poradenství je poskytnuto víc než 300 za rok.  

1 Kód opatření 3.1.6 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby krizová pomoc, PONTIS Šumperk o.p.s. 

 Přesah do cílové skupiny 1 Děti, mládež a rodina 

3 Charakteristika opatření Opatření směřuje k zajištění a udržení sociální služby Krizová pomoc pro 

oběti domácího násilí a osoby v krizi.  

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita počtu lůžek 1 1 1 

Počet uživatelů 27 27 27 

Přepočtený počet úvazů 0,7 0,7 0,7 
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4 Cílová skupina  4 oběti domácího násilí 

20 osoby v krizi 

26 jiné, uvést charakteristiku cílové skupiny: ženy nebo osamělí rodiče 

v krizi ve věku 18–64 let, s maximálním počtem čtyř dětí. Poskytnutí služby 

není omezeno místem trvalého pobytu. 

5 Druh služby 11 Krizová pomoc (§ 60) 

6 Forma služby 3 pobytová 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Olomoucký kraj 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Akutní řešení krizové situace, kterou klient nezvládá řešit vlastními 

silami. 

2. Poskytnutí bezpečného prostředí. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatek finančních prostředků na provoz. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Poskytování základních činností dle zákona o soc. službách. 

2. Vzdělávání pracovníků v krizové intervenci. 

3. Spolupráce s pomáhajícími profesemi. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
667.000 Kč 767.000 Kč 882.100 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, dotační tituly, město Šumperk, obce, vlastní zdroje. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

PONTIS Šumperk o.p.s. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 

Počet uživatelů služby. 

1 Kód opatření 3.1.7 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby intervenční centra, Středisko sociální 

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

 Přesah do cílové skupiny 1 Děti, mládež a rodina 

3 Charakteristika opatření  Hlavní činností je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím 

a osobám ohroženým nebezpečným pronásledováním v souvislosti 

s domácím násilím. Cílem činnosti je pomoci těmto osobám zorientovat se 

v jejich složité životní situaci, podpořit je ve volbě řešení prostřednictvím 

individuální psychologické pomoci, sociálního a právního poradenství. 

Sociální služba je určena také lidem, kteří hledají informace o možnostech 

pomoci ohroženým osobám ze svého okolí. 

Součástí činnosti služby je budování interdisciplinární spolupráce v oblasti 

ochrany proti domácímu násilí v regionu Šumperska.  

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita ambulantní služby 

(okamžitá) 

1 intervence 1 intervence 1 intervence 

Celkem počet úvazků 0,5 0,5 0,5 

Počet uživatelů/rok 30 30 30 

4 Cílová skupina  4 oběti domácího násilí 

26 jiné, uvést charakteristiku cílové skupiny: osoby ohrožené 

expartnerským stalkingem v souvislosti s domácím násilím.  

5 Druh služby 9 Intervenční centra (§ 60a) 

6 Forma služby 1 terénní 

2 ambulantní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Okres Šumperk. 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Pomoc při zajištění bezpečí ohroženým osobám. 

2. Stabilizace psychického stavu a sociální situace ohrožených osob. 

3. Řešení krizové životní situace a návrat k životu bez násilí. 

4. Aktivizace směřující k realizaci dalších kroků vedoucí k vyřešení situace 

vlastními silami. 
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  5. Využití přirozeného sociálního prostředí a sítě místních a regionálních 

institucí. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatek finančních prostředků na provoz (pronájem). 

2. Nedostatek odborných pracovníků pro kvalitní poskytování služby. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zajištění finančních prostředků na provoz služby, které umožní zachování 

a rozvoj dosavadního spektra poskytovaných služeb. 

2. Zajištění odborných pracovníků. 

3. Zajištění místní a časové dostupnosti sociální služby – služba je 

poskytována v bezbariérových prostorách. 

4. Zachování úvazku 1 sociální pracovnice, tj. (1 x 0,5 úvazek). 

5. Vzdělávání a rozvoj odborných pracovníků. 

6. Zajištění provozní doby. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
353.000 Kč 395.000 Kč 440.000 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, obce, město Šumperk. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Středisko sociální prevence Olomouc, p.o. Spolupracující subjekty: Policie 

ČR, orgány sociálně-právní ochrany dětí, Okresní soud v Šumperku. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zajištění služby ve stejných bezbariérových prostorách. 

• Zachování pracovních úvazků. 

1 Kód opatření 3.1.8 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby nízkoprahová denní centra, Armáda 

spásy v České republice, z.s. 

 Přesah do cílové skupiny 4 Senioři 

3 Charakteristika opatření  Opatření směřuje k zachování ambulantní formy služby a rozvoji sociální 

služby nízkoprahová denní centra, a její terénní formy.   

Rok  2023 2024 2025 

kapacita 20 20 20 

Počet uživatelů /rok 140 140 140 

Přepočtený počet úvazků 3,1 3,1 3,1 

4 Cílová skupina  7 osoby bez přístřeší 

10 osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

20 osoby v krizi 

21 osoby žijící v sociálně vyloučeným komunitách 

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

života ohroženy 

5 Druh služby 12 Nízkoprahová denní centra (§ 61) 

6 Forma služby 1 terénní 

2 ambulantní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Olomoucký kraj 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Zaměření se na prevenci propadu do zjevného bezdomovectví 

vyhledáváním osob, které jsou ztrátou bydlení ohrožené. Podílet se na 

řešení jejich nepříznivé sociální situace přímo v jejich běžném 

současném a přirozeném prostředí.  

2. Napomáhat těmto osobám využít vlastní možnosti a síly ke zvládání 

životních situací zejména v oblasti bydlení. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Zrušení formy ambulantní služby z důvodu záměru prodeje budovy, kde 

nyní NDC sídlí, dříve než budou k dispozici náhradní prostory.  

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Řešení náhradních prostor pro provoz služby NDC. 

2. Rozšíření cílové skupiny o osoby z přímého zjevného bezdomovectví na 

cílovou skupinu osob v nedostatečném, nevyhovujícím nebo nestabilním 

bydlení. 

3. Zajištění sociální práce na SO ORP Šumperk.  

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 
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12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
3.300.000 Kč 3.465.000 Kč 3.640.000 Kč 

Investice  Nákup vhodné nemovitosti včetně úprav v tržní 

ceně (předpoklad částky do cca 12 mil. Kč – 

kofinancování zdroji EU) 

Pozn.: v případě, že nebude v možnostech města/poskytovatele včas zajistit 

resp. vyjednat vhodné prostory pro udržení ambulantní formy služby NDC, 

explicitně je počítáno pro nezbytné překlenovací období s transformací 

stávající služby NDC na terénní formu popř. na terénní službu dle 

příslušných paragrafů zákona 108/2006 Sb., kterou zrealizuje současný 

poskytovatel NDC. 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

Evropské fondy, MPSV, Olomoucký kraj, město Šumperk, obce SO ORP 

Šumperk.  

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Armáda spásy v České republice, z.s. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování služby. 

• Rozšíření cílové skupiny – nejen osoby zjevného bezdomovectví, 

ale o osoby bez přístřeší = osoby bez stabilního bydlení i bez stálého 

zaměstnání, které jsou odříznuty od zdrojů běžně dostupných jiným 

občanům.   

1 Kód opatření 3.1.9 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby noclehárny, Armáda spásy v České 

republice, z.s. 

 Přesah do cílové skupiny 4 Senioři 

3 Charakteristika opatření  Opatření směřuje k rozvoji služby a umožnění zajištění služby pro zdravotně 

znevýhodněné (soběstačné) zájemce (uživatele) .  

Rok  2023 2024 2025 

kapacita 26 26 26 

Počet uživatelů /rok 120 120 120 

Přepočtený počet úvazků 3,5 3,5 3,5 

4 Cílová skupina  7 osoby bez přístřeší 

20 osoby v krizi 

25 senioři 

26 jiné, uvést charakteristiku cílové skupiny: osoby bez domova zdravotně 

znevýhodnění , soběstační 

5 Druh služby 14 Noclehárny (§ 63) 

6 Forma služby 2 ambulantní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Olomoucký kraj 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Zajištění bezpečného přespání. 

2. Zajištění částečné bezbariérové služby noclehárny. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Zajištění investičních dotací na změnu dispozic budovy. 

2. Souhlas města pro investici a dispoziční změny budovy a prostor areálu. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Rozpracování současné studie do projektu. 

2. Schválení projektu a investičního záměru městem Šumperk. 

3. Podání žádosti na realizaci projektu. 

4. Zajištění pečovatelského přístupu v přímé práci. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
4.200.000 Kč 4.410.000 Kč 4.630.000 Kč 

Investice  2.400.000 Kč 1.200.000 Kč – 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

Evropské fondy, MPSV, Olomoucký kraj, město Šumperk, obce SO ORP 

Šumperk, příjmy od klientů (ubytování) 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Armáda spásy v České republice, z.s. 
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15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování služby. 

• Rozšíření cílové skupiny osob o zdravotně znevýhodněné osoby bez 

domova a osoby v krizi.  

1 Kód opatření 3.1.10 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby terénní programy, Společně-

Jekhetane o.p.s. 

3 Charakteristika opatření  Opatření směřuje k zajištění a udržení sociální služby terénní programy. 

  Rok  2023 2024 2025 

Kapacita terénní  3 3 3 

Počet uživatelů 60 60 60 

Pracovníci v přímé péči 3 3 3 

4 Cílová skupina  2 etnické menšiny 

20 osoby v krizi 

21 osoby žijící v sociálně vyloučeným komunitách 

26 jiné, uvést charakteristiku cílové skupiny: mládež ve věku od 16 let 

ohrožena rizikovým způsobem života 

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

života ohroženy 

5 Druh služby 30 Terénní programy (§ 69) 

6 Forma služby 1 terénní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

SO ORP Šumperk 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Uživatel, který se umí zařadit na trh práce. 

2. Uživatel, který umí hospodařit a vyřídit si běžné věci. 

3. Uživatel, který je zodpovědný za své jednání. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatečné financování služby. 

2. Možná závislost uživatele na službě (např. potravinové pomoci). 

3. Chybějící vzdělání a návyky bránící vstupu na trh práce. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Využití dotačních programů k financování. 

2. Kvalifikovaný personál naplňující podmínky s pravidelným vzděláváním. 

3. Spolupráce s ostatními organizacemi v SO ORP, se samosprávami, 

s úřady. 

4. Zachování stávajících prostor služby v Šumperku a Hanušovicích. 

5. Zapojení se do projektů MAS. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
2.430.000 Kč 2.747.000 Kč 3.064.000 Kč 

Pozn.: předpokládané finanční zdroje rovny celkovým nákladům za službu 

a rok. 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, město Šumperk a Hanušovice, ESF. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Společně-Jekhetane o.p.s. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování služby ve stejném rozsahu. 

• Počet uživatelů v pracovním poměru. 

1 Kód opatření 3.1.11 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby terénní programy, Terénní programy na 

Šumpersku, Společnost Podané Ruce o.p.s. 

 Přesah do cílové skupiny 1 Děti, mládež a rodina 

3 Charakteristika opatření Opatření směřuje k zachování sociální služby terénní programy. Smyslem 

„Terénních programů na Šumpersku“ je pozitivně působit na změnu 

rizikového chování a tím chránit veřejnost před možnými negativními 

sociálními, zdravotními a ekonomickými dopady takového chování. Služby 

jsou poskytovány individuálně podle potřeb klientů respektující jejich životní 

volbu. 
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Rok  2023 2024 2025 

Okamžitá kapacita – Počet klientů v jednom 

okamžiku/denní 

2/20 2/20 2/20 

Počet klientů – celá služba / SO ORP 

Šumperk 

230/60 240/70 250/80 

Přepočtený počet úvazků v přímé péči 2,5 2,8 3,0 

4 Cílová skupina  10 osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

5 Druh služby 30 Terénní programy (§ 69) 

6 Forma služby 1 terénní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Působnost Terénních programů na Šumpersku je na celém okrese 

Šumperk, dopad opatření se vztahuje na města a obce v SO ORP Šumperk. 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Předcházení šíření infekčních nemocí mezi injekčními uživateli drog 

(v rámci principu Harm reduction) a mezi širokou veřejností (princip 

Public Health). 

2. Předcházení rizikovému chování uživatelů drog. 

3. Zvýšení informovanosti o drogové problematice a následcích užívání 

drog. 

4. Zprostředkování kontaktu s dalšími organizacemi v síti sociálních služeb. 

5. Zlepšení sociálních dovedností klientů (schopnost najít si zaměstnání, 

schopnost zařídit si osobní doklady, ad.). 

6. Podpora při řešení trestně-právních následků rizikového chování 

uživatelů drog. 

7. Základní poradenství pro rodiče a pro osoby blízké uživatelům drog. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nepodaří se zajistit adekvátní finanční prostředky na provoz služby 

a s tím související omezování služby.  

2. Personální změny a s tím riziko ztráty důvěry k novým pracovníkům. 

Případně nedostatek kvalifikovaných pracovníků. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Získání finančních prostředků na zachování rozsahu a kvality terénní 

služby pro uživatele drog ve stejném rozsahu, a ve stávající nebo zvyšující 

se kvalitě.  

2. Zachování provozní doby terénních programů. 

3. Zvýšení kapacity v síti sociálních služeb OK. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
3.690.000 Kč 3.800.000 Kč 3.900.000 Kč 

Pozn.: Celkové náklady jsou uvedeny za celou službu přesahující SO ORP 

Šumperk, včetně předpokládané inflace a růstu mezd. 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, MPSV ČR, Olomoucký kraj, 

města a obce kde služba působí (Mohelnice, Hanušovice, Libina, Loštice, 

Postřelmov). 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Realizátor: Terénní programy na Šumpersku – Společnost Podané ruce 

o.p.s. 

Partneři: Společnost Podané ruce o.p.s. (NZDM v Mohelnici a Zábřehu, 

Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji, TP v Olomouci, Program pro 

klienty v konfliktu se zákonem), ostatní poskytovatelé sociálních služeb 

v SO ORP Šumperk, sociální odbor měst a obcí – Šumperk, Hanušovice, 

Libina 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování služby Terénních programů na Šumpersku ve stejné či větší 

časové dotaci.  

• Pravidelný kontakt s uživateli nealkoholových drog. 

• 230 klientů/rok, 60 klientů v SO ORP Šumperk/rok. 
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Dílčí cíl 3.2 Podpora vzniku a rozvoje sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby v krizi 

a sociálně vyloučeni  na území SO ORP Šumperk.  

1 Kód opatření 3.2.1 

2 Název opatření Vznik a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství, Společnost 

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

detašované pracoviště Hanušovice 

 Přesah do cílové skupiny 1 Děti, mládež a rodina 

3 Charakteristika opatření  Opatření směřuje ke vzniku a rozvoji sociální služby pro osoby ohrožené 

závislostí a závislé na návykových látkách, patologické hráče a osoby 

s problematikou nelátkových (behaviorálních) závislostí (netolismus, 

workoholismus, patologické nakupování, aj.) a jejich blízké. 

  Rok  2023 2024 2025 

Kapacita služby (celá služba) 3 3 3 

Počet uživatelů (detaš. prac. Hanušovice) 20 20 20 

Počty pracovních úvazků v PP (celá služba) 4,5 4,5 4,5 

4 Cílová skupina  10 osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách 

5 Druh služby 25 Sociální poradenství (§ 37) 

6 Forma služby 2 ambulantní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Centrum komplexní péče v Ol. kraji: Olomoucký kraj, detašované pracoviště 

Hanušovice: SO ORP Šumperk a okolí. 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Podání informací o závislostech, edukace a preventivní působení na 

cílovou skupinu.  

2. Poskytování bezpečného prostoru a podpory při řešení aktuální situace 

klienta v souvislosti s návykovým chováním. 

3. Eliminace prohlubování současného negativního stavu či krize 

a předcházení potencionálním budoucím komplikacím. 

4. Rozvíjení kompetencí klienta tak, aby dokázal svoji nežádoucí situaci 

v budoucnu řešit nebo možnému vzniku nepříznivé situace předcházel. 

5. Zprostředkování kontaktu a spolupráce s dalšími subjekty v případě 

zájmu klienta, jako jsou např. probační a mediační služba, oddělení 

sociálně-právní ochrany dětí, sociální kurátoři, úřady práce, školská 

zařízení, psychiatrická pomoc aj.  

6. Zlepšení kvality života klientů zahrnující aspekty bio-psycho-sociálně-

spirituální, které by umožňovalo plnohodnotné a uspokojivé prožívání 

života klientů a jejich zapojení do společnosti. 

7. Poskytnutí základních informací o závislostech a pomoc s nastavením 

základních pravidel komunikace a společného soužití s uživatelem či 

hráčem. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nepodaří se zajistit finanční prostředky. 

2. Výrazná změna legislativy. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zajištění finančních prostředků na provoz a mzdy.  

2. Další vzdělávání a rozvoj sociálních pracovníků, pracovníků v sociální 

službě a dalších odborných pracovníků.  

3. Otevřená komunikace a spolupráce mezi službou a dalšími 

organizacemi a úřady. 

4. Dostatečné síťování a informování o poskytované službě a jejích 

možnostech. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření  

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
4.200.000 Kč 4.300.000 Kč 4.400.000 Kč 

Pozn.: celá služba, včetně předpokládané inflace a růstu mezd 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, město Zábřeh, město Prostějov, město Olomouc, 

RVKPP. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Realizátor: Společnost Podané ruce o.p.s. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Provoz detašovaného pracoviště Hanušovice v intervalu 1x za 14 dní. 

• Počet uzavřených smluv o poskytování sociální služby s cílovou 

skupinou: 20. 
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1 Kód opatření 3.2.2 

2 Název opatření Příprava a zprovoznění sociální služby sociální rehabilitace, Armáda spásy 

v České republice, z.s. 

 Přesah do cílové skupiny 2 Osoby se zdravotním postižením 

3 Charakteristika opatření  Opatření je zaměřeno na přípravu, registraci a zprovoznění sociální služby 

sociální rehabilitace, která umožní osobám, které jsou ohroženy ztrátou 

bydlení nebo bydlení ztratili bydlení získat, popřípadě udržet a obnovit nebo 

podpořit pravidelné pracovní návyky a podporovat sociální začlenění.   
Rok  2023 2024 2025 

kapacita služby 4 4 4 

Počet uživatelů /rok 2-3 2-3 2-3 

Přepočtený úvazek pracovníků PP 2 2 2 

4 Cílová skupina  22 osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem 

života ohroženy 

8 osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče 

3 imigranti a azylanti 

26 jiné, uvést charakteristiku cílové skupiny: klienti Azylových domů  

5 Druh služby 26 Sociální rehabilitace (§ 70) 

6 Forma služby 1 terénní 

2 ambulantní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

SO ORP Šumperk 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Vznik chybějících aktivizačních, asistenčních a motivačních programů na 

podporu sociálního začlenění a návratu na trh práce. 

2. Řešení implementace konceptu prostupného zaměstnávání a sociální 

bydlení,  a s tím související posílení sociálního začleňování zejména 

v oblasti vedení domácnosti, uplatňování práv, podpůrných sociálních 

vztahů a v oblasti péče o sebe.  

3. Snižování počtu osob ohrožených bezdomovectvím.  

4. Služba navazující na Azylový dům. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nepodaří se zajistit byty pro poskytování služby.  

2. Nepodaří se zajistit finanční prostředky na případnou rekonstrukci 

a vybavení.  

3. Nepodaří se zajistit finanční prostředky na provoz.  

4. Nepodaří se zajistit tréninková pracovní místa. 

5. Neochota spolupráce klientů.  

6. Nepodaří se navázat spolupráci s místními firmami ohledně zaměstnávání. 

7. Změna legislativy – sociální bydlení, tréninková, pracovní místa. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Řešení formy bydlení (nájem, podnájem, koupě). 

2. Řešení pracovních činností a jejich forem. Zajištění prostupného 

zaměstnávání.   

3. Registrace služby.  

4. Vypracování metodiky – standardů služby.  

5. Získávání finančních prostředků na zprovoznění služby a následný 

provoz služby.  

6. Další vzdělávání a rozvoj sociálních pracovníků v sociální službě.  

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023-2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
2.800.000 Kč 2.840.000 Kč 2.880.000 Kč 

Pozn.: není předpokládán nákup bytů, spíše pronájmy. Proto zde investice 

nejsou uvedeny.  

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

ESF, MPSV ČR, Olomoucký kraj,  město Šumperk, úřad práce, sponzorské 

dary, nadace a nadační fondy.  
14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Armáda spásy v České republice, z.s. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 

• Získané 2–4 byty pro poskytování služby.  

• Registrace sociální služby sociální rehabilitace. 

• Uzavřené smlouvy o poskytování sociální služby s uživateli: 4–6.  
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3.5  Cíle a  opatření pro cílovou skupinu senioři  

Popis cílové skupiny 

Cílovou skupinou jsou osoby seniorského věku (65+), které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, 

přidruženého chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Z tohoto důvodu se ocitají v nepříznivé 

sociální situaci, která může spočívat v neschopnosti zvládnout péči o svoji osobu, svoji domácnost, 

v uplatňování oprávněných zájmů, využívání běžně dostupných služeb a vede často k sociálnímu vyloučení 

a izolaci. 

SWOT analýza za pracovní skupinu senioři  

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY  

• dlouhodobý proces komunitního plánování na 

celém území SO ORP  

• flexibilita terénních, ambulantních a pobytových, 

sociálních služeb, jejich schopnost přizpůsobit 

se potřebám klientů 

• nastavení stabilního, dlouhodobého 

a udržitelného systému financování sociálních 

služeb 

• komunitní práce na obcích prostřednictvím 

zájmových klubů a tedy i pestrá nabídka 

volnočasových aktivit pro seniory (přednášky, 

kina, výlety, různé kurzy, kavárničky) 

• dlouhodobá a stabilní existence zkušenost 

stávajících poskytovatelů 

• vzájemná informovanost o soc. službách na 

daném území (doporučení vhodné soc. služby) 

• široká nabídka vzdělávacích programů a to jak 

prezenční tak distanční formy, pro splnění 

zákonné povinnosti na pozici pracovníka 

v sociálních službách a návazného vzdělávání 

• zlepšující se materiální a technické vybavení 

sociálních služeb 

• podpora sociálních služeb (některými) obcemi 

• vzájemná spolupráce mezi poskytovateli 

sociálních služeb, včetně poskytovatelů 

terénních zdravotních služeb  

• konstruktivní spolupráce s Ol. krajem, pružné 

předávání informací 

• zvyšující se prestiž sociálních služeb a také 

pracovníků v sociálních službách 

• poskytovatelé sociálních služeb jako významný 

zaměstnavatel na území SO ORP Šumperk 

• dobrá spolupráce s ÚP 

• cílená práce na podpoře pečujících osob 

• plnohodnotné zajištění paliativní a hospicové 

péče 

• dostatečné pokrytí terénními zdravotními 

službami 

• zvyšující se technické dovednosti seniorů 

a prodlužování období aktivního stáří 

• chybějící lokální pobytová služba s celodenním 

provozem (Hanušovicko) 

• nedostatek pracovníků v sociálních 

a zdravotních službách  

• nízká pružnost sítě sociálních služeb (a to 

v souvislosti se změnou kapacity, jejím 

financováním, vznikem nové služby) 

• legislativní rozdělení kompetencí zdravotní 

a sociální péče (např. léky, polohování, některé 

zdravotní činnosti apod.) 

• nedostatečný rozsah úhrad za opakované 

zdravotní úkony a jejich zajišťování ve službách 

(např. aplikace inzulínu 4x za den nebo 

v pozdějších večerních hodinách) 

• obtížná spolupráce s praktickými lékaři 

• zhoršující se situace v ochotě hospitalizovat 

klienty pobytových služeb (navracení 

nedostatečně kompenzovaných klientů do 

pobytových služeb z hospitalizací ve 

zdravotnických zařízeních) 

• špatná občanská a architektonická vybavenost 

v obcích (bariérové obchody, nejsou chodníky, 

bariérové ordinace lékařů apod.) 

• nízký počet zájemců o dobrovolnictví, málo 

stálých – dlouhodobých dobrovolníků 

• menší nabídka terénních služeb v odlehlých 

místech, malých obcích 

• zvyšující se počet klientů s nižšími sociálními 

standardy (senioři bez domova, senioři závislí na 

alkoholu apod.) a nedostatečná nabídka 

pobytových služeb (pouze DZR Armády spásy, 

Soc. sl. Libina), které uspokojí jen část poptávky 

• nízké zapojení některých obcí (v rámci podpory 

a financování) v SO ORP  

• nedostatek terénních a pobytových 

odlehčovacích služeb 

• absence podpory bydlení pro seniory 

(malometrážní cenově dostupné bezbariérové 

byty)   

• zvyšující se počet zcela bezpříjmových seniorů 

a jejich obtížnější zapojení do systému 

sociálních služeb 
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PŘÍLEŽITOSTI  OHROŽENÍ  

• pokračovat v rozvoji podpory pečujících osob 

• participovat v oblasti vzdělávacích programů pro 

zvyšování kvality, praktických dovedností 

a specializaci kvalifikačních kurzů pracovníků 

v sociálních službách  

• podporovat návazné vzdělávání pracovníků 

v sociálních službách se zaměřením na 

zvyšování potřeb zvyšování míry závislosti 

klientů sociálních služeb 

• zvyšující se počet osob, které by se mohli stát 

klienty sociálních služeb (demografický vývoj),  

• spolupráce s VŠ – studie, stáže, odborné práce 

týkající se procesů v soc. službách 

• koordinovaný rozvoj dobrovolnictví v regionu 

• využití nových přístupů, metod při práci s klienty 

pro různorodost nabídky sociálních služeb 

• zvyšování důvěry sociálních služeb pro veřejnost 

• pokračování ve snižování institucionálních 

znaků pobytových služeb 

• zvyšování prestiže práce v sociálních službách 

• zvyšování dovedností v oblasti FR, motivace 

sponzorů 

• propojení komunitní práce na obcích 

s poskytováním sociálních a zdravotních služeb 

• rozvoj spolupráce s obcemi, vyšší podpora ze 

strany obcí 

• komplexní péče o seniory včetně koordinace 

individuálního nastavení služeb pro konkrétní 

osobu 

• zvýšení informovanosti a prohloubení 

spolupráce se zdravotnickými zařízeními, 

praktickými lékaři 

• informování široké veřejnosti o možnosti 

paliativní a hospicové péče 

• rozšíření kapacit terénních služeb a vznik 

terénní odlehčovací služby 

• rozšíření personálního zajištění současných 

kapacit terénních, ambulantních a pobytových 

služeb se zvyšující se mírou závislosti klientů 

• ponechání možnosti výběru poskytovatele 

žadatelům o terénní soc. služby 

• využívání nových komunikačních technologií při 

práci se seniory (tablety, aplikace, tlačítka 

tísňové péče atd.) 

• nedostatečná kapacita terénních sociálních 

služeb s narůstajícím počtem závislých osob na 

péči 

• vznik pobytových služeb developerských 

projektů bez předchozího systémového procesu 

(zahrnutí do Komunitního plánu sociálních 

služeb, Střednědobého plánu sociálních služeb 

Olomouckého kraje, akčního plánu 

Olomouckého kraje apod.), tzn. narušení 

systému financování na základě lobby 

• vznik neregistrovaných sociálních služeb bez 

kontroly kvality 

• snížení kvality soc. služeb nebo snížení jejich 

deklarované kapacity v důsledku 

nedostatečného personálního zajištění nebo 

epidemiologické situace 

• snižování lůžkové kapacity pobytových služeb 

v souladu s materiálně technickými standardy 

(předělání 3lůžkových pokojů na 1 až 2lůžkové) 

• nízké zapojení blízkých osob v případě pobytové 

péče 

• snížení dotací na sociální služby, příp. 

rozdělování stejných částek zvyšujícímu se 

počtu poskytovatelů, nejistá výše dotací 

• neschopnost udržet alespoň částečnou 

konkurenceschopnost v platových a mzdových 

podmínkách s dalšími zaměstnavateli v regionu 

(např. obchodní řetězce) 

• nízká míra kontroly využívání PnP při laické péči 

• legislativně neukotvena role pečujících osob 

(a s tím spojené obtížné financování služeb pro 

podporu pečujících osob, chybějící dotační 

programy pro podporu pečujících osob) 

• neschopnost seniorů financovat dosavadní 

bydlení, problém se zadlužeností 

• zvyšující se počtem klientů s nízkými příjmy 

• zvyšující se počet osob s vysokou mírou 

závislosti v terénních, ambulantních 

i pobytových službách a tím také zvyšující se 

nároky na personál  

• požadavek Ol. kraje na rozdělení terénu v rámci 

poskytovatelů pečovatelské služby a osobní 

asistence – ztráta možnosti výběru pro klienty 

Přehled členů pracovní skupiny senioři  

Bc. Bohdana Březinová, DiS., vedoucí PS PONTIS Šumperk, o.p.s. 

Bc. Jarmila Davidová, DiS.  Charita Šumperk  

Bc. Andrea Jenčková Sociální služby pro seniory Šumperk, p.o.  

Mgr. Věra Kolegarová ADP Victoria – domácí ošetřovatelská péče 

Alena Krejčí, DiS. Armáda spásy, centrum soc. služeb 

Zuzana Müllerová, DiS. MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, odd. sociální pomoci 

Petra Pospíšilová, DiS. PONTIS Šumperk, o.p.s. 

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

Mgr. et Bc. Olga Wittková, DiS. Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně 
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Přehled definovaných cílů a  opatření pro cílovou skupinu senioři 

Cíl 4 Cíle a opatření pro cílovou skupinu senioři   

Dílčí cíl 4.1 Zajištění sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři na území SO ORP Šumperk  

4.1.1 Zachování a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství, PONTIS Šumperk o.p.s. 
4.1.2 Zachování a rozvoj sociální služby osobní asistence, Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně 
4.1.3 Zachování a rozvoj sociální služby pečovatelská služba, Charitní pečovatelská služba, Charita 

Šumperk 
4.1.4 Zachování a rozvoj sociální služby pečovatelská služba, PONTIS Šumperk o.p.s. 
4.1.5 Zachování a rozvoj sociální služby pečovatelská služba, Sociální služby pro seniory Šumperk, p.o. 
4.1.6 Zachování a rozvoj sociální služby odlehčovací služby, PONTIS Šumperk o.p.s. 
4.1.7 Zachování a rozvoj sociální služby denní stacionáře, PONTIS Šumperk o.p.s. 
4.1.8 Zachování a rozvoj sociální služby domovy pro seniory, Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně 
4.1.9 Zachování poskytování sociální služby domovy pro seniory, Sociální služby Libina, p.o. 
4.1.10 Zachování a rozvoj sociální služby domovy pro seniory, Sociální služby pro seniory Šumperk, p.o. 
4.1.11 Zachování a rozvoj sociální služby domovy se zvláštním režimem, Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně 
4.1.12 Zachování a rozvoj sociální služby domovy se zvláštním režimem, Sociální služby Libina, p.o. 
4.1.13 Zachování a rozvoj sociální služby domovy se zvláštním režimem, Sociální služby pro seniory 

Šumperk, p.o. 
4.1.14 Zachování a rozvoj sociální služby chráněné bydlení, Sociální služby pro seniory Šumperk, p.o. 
4.1.15 Zachování a rozvoj sociální služby sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové 

péče, Nemocnice Šumperk, a.s. 
Dílčí cíl 4.2 Podpora vzniku a rozvoje nových sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři na území SO 

ORP Šumperk  

4.2.1 Příprava a zprovoznění sociální služby odlehčovací služby, PONTIS Šumperk o.p.s.  

CÍL 4 Cíle a opatření pro cílovou skupinu senioři  

Dílčí cíl 4.1 Zajištění sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři na území SO ORP 

Šumperk  
1 Kód opatření 4.1.1 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství, PONTIS 

Šumperk o.p.s. 

 Přesah do cílové skupiny 2 Osoby se zdravotním postižením 

3 Charakteristika opatření  Opatření směřuje k zajištění sociální služby odborného sociálního 

poradenství pro osoby s tělesným postižením, kombinovaným postižením, 

seniory a osoby v krizi. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita max. okamžitá Terénní/Ambulantní 1/1 1/1 1/1 

Počet uživatelů/rok 180 180 180 

Přepočtený počet úvazků pracovníků v PP 2,1 2,1 2,1 

4 Cílová skupina  16 osoby s tělesným postižením 

14 osoby s kombinovaným postižením 

20 osoby v krizi 

25 senioři  

26 jiné, uvést charakteristiku cílové skupiny: za osoby v krizi jsou 

považovány osoby, které nedokáží svými vlastními silami, zkušenostmi, 

schopnostmi a znalostmi zvládnout životní situace, ve kterých se nacházejí 

a nemohou tak uspokojovat své základní životní potřeby nebo potřeby 

dalších členů své domácnosti. Může se jednat o krizi spojenou s péčí 

o osobu blízkou v domácím prostředí, financemi, bytovou problematikou, 

ztrátou zaměstnání apod. 

5 Druh služby 25 Sociální poradenství (§ 37) 

6 Forma služby 1 terénní 

2 ambulantní 



 

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP ŠUMPERK NA OBDOBÍ LET 2023–2025 
53 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

SO ORP Šumperk  

 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Zvýšení dostupnosti informací a zvýšení kompetencí pro řešení 

nepříznivé sociální situace. 

2. Podpora pečujících osob při péči o osobu blízkou v domácím prostředí. 

3. Zvýšení orientace v oblasti sociálních, zdravotních a vzdělávacích služeb, 

v systému sociálních dávek apod.  

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatečné finanční prostředky na provoz.  

2. Nevypsání návazného dotačního titulu přes MAS Šumperský venkov, 

ze kterého je financován 1 úvazek v PP. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zajištění finančních prostředků a provoz. 

2. Poskytování základních úkonů dle zákona o soc. službách. 

3. Poskytování fakultativní činnosti – půjčovny kompenzačních pomůcek. 

4. Zajištění kvalifikovaného personálu a zajištění následného zvyšování 

kvalifikace pracovníků. 

5. Mapování potřeb cílové skupiny a komunikace se zástupci obcí. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
1.860.000 Kč 2.136.000 Kč 2.457.000 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV ČR, město Šumperk, Olomoucký kraj, obce, dotační titul MAS 

Šumperský venkov, vlastní zdroje 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

PONTIS Šumperk o.p.s. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování služby. 

• Počet uzavřených záznamů o ústní dohodě 180/rok. 

1 Kód opatření 4.1.2 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby osobní asistence, Diakonie ČCE –

středisko v Sobotíně 

 Přesah do cílové skupiny 2 Osoby se zdravotním postižením 

3 Charakteristika opatření Opatření směřuje k zachování a rozvoji terénní sociální služby pro osoby 

s chronickým onemocněním. Podpora a rozvoj terénních služeb se dostává 

do popředí vzhledem ke zvyšujícímu se počtu seniorů a osob s chronickým 

onemocněním, kteří chtějí a mohou zůstat ve svém domácím prostředí. 

Organizace má stabilní poptávku po těchto službách a současně záměr tyto 

služby dlouhodobě zachovat i s přihlédnutím na nedostatečné kapacity 

pobytových sociálních služeb. 

Rok  2023 2024 2025 

Okamžitá kapacita služby  1 1 1 

Počet uživatelů 40 40 40 

Počet pracovních úvazků pracovníků v PP 6,5 7,5 8,5 

4 Cílová skupina  12 osoby s chronickým onemocněním 

16 osoby s tělesným postižením 

25 senioři 

26 jiné, uvést charakteristiku cílové skupiny:  služba je poskytována každý 

den v době od 6:00 do 20:00 hodin lidem, kteří mají sníženou soběstačnost 

zejména z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení 

a jejichž situace vyžaduje pomoc druhé osoby. Služba je určena lidem od 

18 let. 

5 Druh služby 16 Osobní asistence (§ 39) 

6 Forma služby 1 terénní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Obce Svazku údolí Desné (Hraběšice, Loučná nad Desnou, Rapotín, 

Rejchartice, Sobotín, Velké Losiny, Vernířovice, Vikýřovice a Petrov nad 

Desnou),  Nový Malín a Šumperk. 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Zajištění podpory a péče osobám v nepříznivé životní situaci, které by bez 

podpory sociální služby již nemohli dále žít ve svém domácím prostředí. 

Oddálení, resp. eliminaci nezbytnosti využití pobytové sociální služby, 

která znamená zásadní zásah do života člověka. 
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  2. Podpora a pomoc pečujícím osobám. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatek finančních prostředků na provoz. 

2. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zajištění finančních prostředků na provoz služby, jak tradičními zdroji, tak 

i akcentací na oblast public relations a fundraisingu. 

2. Zajištění kvalifikovaného personálu. Posílení konkurenceschopnosti 

dobrého zaměstnavatele.  

3. Další vzdělávání a rozvoj sociálních pracovníků a pracovníků v sociální 

službě, jak v rámci povinného legislativního rozsahu, tak i nad jeho 

rámec. 

4. Přizpůsobení poskytovaných činností klientele se zvyšujícími se nároky 

na sociální péči. 

5. Navýšení kapacity pracovních úvazků pracovníků v přímé péči. 

6. Navýšení kapacity pracovního úvazku sociálního pracovníka.  

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
3 592 050 Kč 3 951 255 Kč 4 346 380 Kč 

Pozn.: je počítáno s 10 % nárůstem nákladů ročně. 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

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

a nadační fondy. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Diakonie ČCE-středisko v Sobotíně. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování služby Osobní asistence. 

• Kapacita 40 klientů /rok. 

• Dostatek pracovníků v sociálních službách. 

1 Kód opatření 4.1.3 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby pečovatelská služba, Charitní 

pečovatelská služba, Charita Šumperk 

 Přesah do cílové skupiny 2 Osoby se zdravotním postižením 

3 Charakteristika opatření  Opatření je zaměřeno na rozvoj sociální služby pečovatelská služba, 

která umožní žít seniorům, případně osobám se zdravotním postižením, 

v přirozeném sociálním prostředí. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita služby (denní) 100,1 105 110 

Počet uživatelů 480 485 490 

Počet úvazků v PP 12 12,5 13 

4 Cílová skupina  12 osoby s chronickým onemocněním 

14 osoby s kombinovaným postižením 

15 osoby s mentálním postižením 

16 osoby s tělesným postižením 

24 rodiny s dítětem/dětmi 

25 senioři 

5 Druh služby 17 Pečovatelská služba (§ 40) 

6 Forma služby 1 terénní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 
• města: Hanušovice, Staré Město, Šumperk. 

• obce: Bludov, Bohdíkov, Bohutín, Branná, Bratrušov, Bušín, Dolní Studénky, 

Hraběšice, Jindřichov, Kopřivná, Loučná nad Desnou, Malá Morava, Nový 

Malín, Olšany, Ostružná, Rapotín, Rejchartice, Ruda nad Moravou, Sobotín, 

Šléglov, Velké Losiny, Vernířovice, Vikantice, Vikýřovice a okolní obce. 
8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Zlepšení dostupnosti sociální služby v okrajových obcích děkanátu 

Šumperk, kde nezajíždí ostatní poskytovatelé sociálních služeb. 

2. Podpora samostatnosti a pomoc při zabezpečení základních 

každodenních potřeb. 

3. Podpora integrity vztahů v rámci rodiny a komunity, ve které uživatel žije. 

4. Podpora vztahů pečujících a osoby přijímající pomoc. 
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  5. Zvýšení fyzické a psychické pohody uživatele, zachování lidské 

důstojnosti uživatele a plnění poslání Charitní pečovatelské služby. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nezájem uživatelů o službu. 

2. Obtížná komunikace mezi pracovníky služby a rodinou popř. uživatelem. 

  3. Nepodaří se zajistit dostatek finančních prostředků na provoz služby. 

4. Velké nároky na vozový park (časté opravy, ohrožení dostupnosti 

vzdálenějších obcí v děkanátu Šumperk). 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Získání dostatečných prostředků pro běžný provoz, které umožní 

zachování a rozvoj služby. 

2. Zajištění kvalifikovaného personálu (kvalitní vzdělávání). 

3. Zachování dosavadního spektra a rozsahu poskytovaných činností 

v přirozeném prostředí uživatele. 

4. Zájem o uživatele a jeho rodinu. 

5. Šetření pohonných hmot a uvážlivé zacházení se zdroji (majetek, 

energie, finance). 

6. Zajištění návaznosti na další služby v rámci Charity Šumperk. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
9.200.000 Kč 10.120.000 Kč 11.132.000 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

Olomoucký kraj, město Šumperk, MPSV, dárci, obce a města. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Charita Šumperk. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování služby. 

• Navýšení kapacity terénní formy služby. 

1 Kód opatření 4.1.4 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby pečovatelská služba, PONTIS 

Šumperk o.p.s. 

 Přesah do cílové skupiny 2 Osoby se zdravotním postižením 

3 Charakteristika opatření  Opatření směřuje k zajištění sociální služby pečovatelské služby pro osoby 

s chronickým onemocněním, chronickým duševním onemocněním, osoby 

s tělesným postižením, osoby s kombinovaným postižením a seniory, 

a k jejímu navýšení kapacity. 

Rok  2023 2024 2025 

Maximální kapacita přímé práce s uživateli  

pracovní dny 40 hod./den 45 hod./den 50 hod./den 

víkendy / svátky 20 hod./den 22 hod./den 25 hod/den 

Počet uživatelů/den 60 63 65 

Přepočtený počet úvazků 

pracovníků v PP 

11,1 12,1 13,1 

4 Cílová skupina  11 osoby s chronickým duševním onemocněním 

12 osoby s chronickým onemocněním 

14 osoby s kombinovaným postižením 

16 osoby s tělesným postižením 

25 senioři  

26 jiné, uvést charakteristiku cílové skupiny: od 18 let výše 

5 Druh služby 17 Pečovatelská služba (§ 40) 

6 Forma služby 1 terénní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

SO ORP Šumperk 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Podpořit klienty, aby mohli co nejdéle žít v domácím prostředí. 

2. Oddálení potřeby pobytové služby. 

3. Podpora pečujících rodin. 

4. Podpora klientů v rozvoji a zachování stávající soběstačnosti, obnovení 

nebo zachování původního životního stylu. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Malá poptávka po pečovatelské službě. 

2. Klienti budou mít nedostatek finančních prostředků. 
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  3. Nedostatek finančních prostředků na stávající provoz a případný rozvoj 

pečovatelské služby. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Rok 2024 a 2025 – podání žádosti o navýšení jednotek v síti sociálních 

služeb, a to vždy o jeden úvazek na pozici PSS. 

2. Zajištění potřebného vzdělávání pro pracovníky v přímé péči. 

3. Rok 2023 až 2025 – poskytování základních činností v souladu se 

zákonem o sociálních službách. 

4. Cílená propagace pečovatelské služby. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
11.920.000 Kč 14.263.000 Kč 16.402.000 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV ČR, město Šumperk, Olomoucký kraj, obce, vlastní zdroje. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

PONTIS Šumperk o.p.s. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Navýšení kapacity. 

• Počet uživatelů využívající službu. 

1 Kód opatření 4.1.5 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby pečovatelská služba, Sociální služby pro 

seniory Šumperk, p.o. 

 Přesah do cílové skupiny 2 Osoby se zdravotním postižením 

3 Charakteristika opatření Opatření je zaměřeno na udržení a rozvoj terénní sociální služby, která je 

určena osobám a rodinám s dětmi, jejichž nepříznivá sociální situace 

vyžaduje pomoc a podporu v základních životních dovednostech. Nejčastěji 

je pečovatelská služba poskytována seniorům s cílem oddálit nutnost 

využití pobytové sociální služby. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita okamžitá 13 14 15 

Počet uživatelů 350 370 390 

Úvazky přímé péče 14 15 16 

4 Cílová skupina  25 senioři 

12 osoby s chronickým onemocněním 

18 osoby se zdravotním postižením 

24 rodiny s dítětem/dětmi 

5 Druh služby 17 Pečovatelská služba (§ 40) 

6 Forma služby 1 terénní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Nejčastěji města a obce v SO ORP Šumperk a Zábřeh. 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Umožnění uživatelům žít v přirozením prostředí. 

2. Poskytnutí podpory rodinným pečujícím. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatek kvalitních zaměstnanců. 

2. Nezájem potencionálních žadatelů o službu a upřednostnění pobytové 

sociální služby.  

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Udržení provozuschopnosti stávajícího autoparku, jeho postupná 

obměna. 

2. Prohlubování znalostí a dovedností pracovníků v přímé péči s ohledem 

na cílovou skupinu uživatelů. 

3. Propagace pečovatelské služby. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
11.156.940 Kč 11.156.940 Kč 11.156.940 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

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

sponzoři. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Sociální služby pro seniory Šumperk, p.o. 
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15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Spokojenost uživatelů vyplývající z hodnocení dotazníkem. 

• Obsazená kapacita služby. 

• Analýza míry realizovaných aktivit. 

1 Kód opatření 4.1.6 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby odlehčovací služby, PONTIS Šumperk o.p.s. 

 Přesah do cílové skupiny 2 Osoby se zdravotním postižením 

3 Charakteristika opatření Opatření směřuje k zajištění sociální služby Odlehčovací služby pobytové 

formy pro osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby 

s chronickým onemocněním, osoby s kombinovaným postižením, osoby 

s kombinovaným postižením, seniory, a k navýšení personálního zajištění 

služby. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita/počet lůžek 12 12 12 

Počet uživatelů/rok 90 90 90 

Přepočtený počet úvazků pracovníků v PP 9 10 10 

4 Cílová skupina  11 osoby s chronickým duševním onemocněním 

12 osoby s chronickým onemocněním 

14 osoby s kombinovaným postižením 

16 osoby s tělesným postižením 

25 senioři  

26 jiné, uvést charakteristiku cílové skupiny: osoby od 50 let věku, které žijí 

ve své vlastní domácnosti nebo ve společné domácnosti se svými rodinami, 

které o ně celodenně pečují a potřebují nezbytný odpočinek.  

5 Druh služby 15 Odlehčovací služby (§ 44) 

6 Forma služby 3 pobytová 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Olomoucký kraj 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Podpora a pomoc pečujícím osobám s péčí o jejího člena. 

2. Umožnit uživateli setrvání ve svém přirozeném prostředí. 

3. Oddálení nutnosti využívání pobytového zařízení. 

4. Podpořit vztahy v přirozeném sociálním prostředí (např. rodina, 

vrstevníci, apod.). 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatek finančních prostředků na zajištění provozu a následného 

rozvoje služby. 

2. Snížení poptávky po tomto druhu služby. 

3. Uživatelé služby nebudou mít dostatek finančních prostředků na úhradu 

za poskytnuté služby. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

2023–2025: zajišťování základních činností v souladu se zákonem 

o sociálních službách. 

2024: podání žádosti o navýšení jednotek o úvazku 1,0 na pozici PSS 

v rámci sítě sociálních služeb Olomouckého kraje. 

2024: příjem nového pracovníka a jeho zaškolení pro práci s cílovou 

skupinou. 

2023–2025: realizace koncepce práce se životním příběhem uživatelů 

služeb. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025  

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
10.315.000 Kč 12.344.800 Kč 14.196.520 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV ČR, město Šumperk, Olomoucký kraj, obce, vlastní zdroje. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

PONTIS Šumperk o.p.s. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Navýšení úvazku. 

• Počet uzavřených smluv s uživateli služby. 
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1 Kód opatření 4.1.7 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby denní stacionáře, PONTIS Šumperk o.p.s. 

 Přesah do cílové skupiny 2 Osoby se zdravotním postižením 

3 Charakteristika opatření Opatření směřuje k zajištění sociální služby denní stacionář pro osoby 
s chronickým duševním onemocněním, s chronickým onemocněním, 
s tělesným postižením a seniory. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita max. okamžitá 22 22 22 

Počet uživatelů/rok 30 30 30 

Přepočtený počet pracovníků v PP 5,75 5,75 5,75 

4 Cílová skupina  11 osoby s chronickým duševním onemocněním 
12 osoby s chronickým onemocněním 
16 osoby s tělesným postižením  
25 senioři  
26 jiné, uvést charakteristiku cílové skupiny: od 50let výše  

5 Druh služby 3 Denní stacionáře (§ 46) 

6 Forma služby 2 ambulantní 

7 Vymezení územního 
dopadu opatření 

SO ORP Šumperk 

8 Předpokládané dopady 
opatření 

1. Podpora uživatelů při delším setrvání v domácím prostředí. 
2. Oddálení potřeby pobytové služby. 
3. Předcházení sociálnímu vyloučení a podpora při začlenění do společnosti 

vrstevníků. 
4. Smysluplné a aktivní trávení volného času. 
5. Podpora pečujících.  

9 Rizika a ohrožení 
naplnění opatření 

1. Nedostatek financí na provoz služby. 
2. Nedostatek kvalitního personálu. 
3. Nevyužití služby ze strany rodin z důvodu nedostatku informací, velké 

finanční náročnosti apod. 

10 Aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

1. Poskytování základních činností v souladu se zákonem o sociálních 
službách. 

2. Navázání fakultativní služby – dopravy. 
3. Podpora zaměstnanců v dalším vzdělávání pro práci s cílovou skupinou; 
4. Propagace služby. 

11 Časový harmonogram 
plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 
finančních nákladů na 
realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 
službu 

6.050.000 Kč 6.960.000 Kč 8.000.000 Kč 

13 Předpokládané finanční 
zdroje 

MPSV ČR, město Šumperk, Olomoucký kraj, obce, vlastní zdroje. 

14 Předpokládaní realizátoři 
a partneři opatření 

PONTIS Šumperk o.p.s. 

15 Hodnoticí indikátory 
výstupů a výsledků 

• Počet uzavřených smluv. 

1 Kód opatření 4.1.8 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby domovy pro seniory, Diakonie ČCE –
středisko v Sobotíně 

3 Charakteristika opatření Opatření směřuje k zachování pobytové sociální služby pro seniory.  
Dlouhodobý trend ve zvyšujícím se počtu seniorů potvrzuje nezbytnost 
pobytových služeb pro seniory. I s podporou a rozvojem terénních služeb 
bude vždy skupina seniorů, kteří nebudou moci dál zůstat ve svém 
domácím prostředí. Organizace má stabilní poptávku po těchto službách 
a současně záměr tyto služby dlouhodobě zachovat. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita služby 56 56 56 

Počet uživatelů 71 71 71 

Počet pracovních úvazků pracovníků v PP 22,25 22,25 22,25 
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4 Cílová skupina  25 senioři 

26 jiné, uvést charakteristiku cílové skupiny: lidé starší 60 let, z celého 

území České republiky, kteří obtížně zvládají péči o svoji osobu a potřebují 

pravidelnou pomoc druhého člověka; nemohou dál žít ve svém původním 

prostředí; se dokáží orientovat ve známém prostředí; mohou a chtějí 

zachovávat běžné společenské normy obvyklé při společném soužití. 

5 Druh služby 5 Domovy pro seniory (§ 49) 

6 Forma služby 3 pobytová 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Olomoucký kraj 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Zajištění péče pro seniory v nepříznivé životní situaci, kteří již nemohou 

dále žít ve svém domácím prostředí. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatek finančních prostředků na provoz. 

2. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zajištění finančních prostředků na provoz služby jak tradičními zdroji, tak 

i akcentací na oblast public relations a fundraisingu. 

2. Zajištění kvalifikovaného personálu. Posílení konkurenceschopnosti 

dobrého zaměstnavatele.  

3. Další vzdělávání a rozvoj sociálních pracovníků a pracovníků v sociální 

službě, jak v rámci povinného legislativního rozsahu, tak i nad jeho 

rámec. 

4. Přizpůsobení poskytovaných činností klientele se zvyšujícími se nároky 

jak na sociální, tak ošetřovatelskou péči. 

5. Změna způsobu poskytování služby v souladu s využíváním prvků 

biografie.  

6. Orientace na rozvoj paliativní péče při poskytování služby. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
30.745.850 Kč 33.820.435 Kč 37.202.478 Kč 

Pozn.: je počítáno s 10 % nárůstem nákladů ročně 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

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

a nadační fondy. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Diakonie ČCE-středisko v Sobotíně. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování služby Domov pro seniory. 

• Kapacita 71 klientů /rok. 

• Dostatek pracovníků v sociálních službách. 

1 Kód opatření 4.1.9 

2 Název opatření Zachování poskytování sociální služby domovy pro seniory, Sociální služby 

Libina, p.o. 

3 Charakteristika opatření  Opatření směřuje k zachování poskytování sociální služby domovy pro 

seniory a ke snížení kapacity (z 23 míst na 21 míst) služby domova pro 

seniory na ošetřovatelském oddělení, a to z důvodu navýšení kapacity 

domova se zvláštním režimem na tomto oddělení. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita služby 21 21 21 

Počet uživatelů/rok 24 24 25 

Přepočtený počet úvazků pracovníků v PP 10,56 10,56 10,56 

4 Cílová skupina  25 senioři 

26 jiné, uvést charakteristiku cílové skupiny: osoby se sníženou 

soběstačností vyžadující pomoc jiné fyzické osoby) 

5 Druh služby 5 Domovy pro seniory (§ 49) 

6 Forma služby 3 pobytová 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Olomoucký kraj 
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8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Poskytovat takovou podporu, která umožní co nejdelší udržení stávající 

úrovně soběstačnosti uživatelů a zajištění komplexní ošetřovatelské 

péče. 

2. Snížením kapacity služby domova pro seniory a současně rozšířením 

služby domova se zvláštním režimem bude organizace lépe reagovat na 

současné i očekávané potřeby zájemců o sociální službu, a to zejména na 

ošetřovatelském oddělení. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatek finančních prostředků na provoz. 

2. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zajištění poskytování základních činností služby domova pro seniory 

v souladu se zákonem o sociálních službách. 

2. Snížení kapacity domova pro seniory. 

3. Další vzdělávání a rozvoj pracovníků v přímé péči. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
11.964.000 Kč 11.992.000 Kč 12.016.000 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

Olomoucký kraj (příspěvek zřizovatele), MPSV, úhrady od uživatelů, příjmy 

od zdravotních pojišťoven, obce. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Sociální služby Libina, p.o. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Snížení kapacity domova pro seniory od roku 2023 z původních 23 míst 

na 21 míst. 

1 Kód opatření 4.1.10 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby domovy pro seniory, Sociální služby pro 

seniory Šumperk, p.o. 

3 Charakteristika opatření  Opatření je zaměřeno na udržení a rozvoj pobytové sociální služby domova 

pro seniory, která je určena osobám straším 60 let, jejichž nepříznivá 

sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu v základních 

životních dovednostech. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita  172 170 170 

Počet uživatelů 220 210 200 

Úvazky přímé péče 72 72 72 

4 Cílová skupina  25 senioři 

12 osoby s chronickým onemocněním 

18 osoby se zdravotním postižením 

5 Druh služby 5 Domovy pro seniory (§ 49) 

6 Forma služby 3 pobytová 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Nejčastěji jsou přijímání žadatele s vazbou na olomoucký kraj – trvalé 

bydliště, bydliště blízkých. 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Zkvalitnění života uživatelů pobytové sociální služby materiálním 

vybavením, ale také kvalitně školeným personálem. 

2. Umožnění trávit volný čas ve vnitřních i vnějších prostorách zařízení. 

3. Zvýšení atraktivity pro zájemce o službu renovací stávajícího vybavení. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatek finančních prostředků pro rychlou rekonstrukci 

nevyhovujících prostor a provozů. 

2. Nedostatek kvalitních zaměstnanců. 

3. Nezájem potencionálních žadatelů o službu.  

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Výměna zásobníků teplé vody a kotlů. 

2. Rekonstrukce prádelenského provozu. 

3. Výměny podlahových krytin na pokojích a chodbách. 

4. Výměna šatních skříní uživatelů v chodbách jednotlivých pokojů. 

5. Rekonstrukce původních rozvodů vody a elektřiny. 

6. Rozšiřování zvedacího stropního systému. 

7. Snížení kapacity zařízení zrušením třílůžkových pokojů. 

8. Prohlubování znalostí a dovedností pracovníků v přímé péči s ohledem 

na cílovou skupinu uživatelů. 

9. Nabídka volnočasových aktivit a společenských akcí. 



 

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP ŠUMPERK NA OBDOBÍ LET 2023–2025 
61 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
73.139.940 Kč 73.139.940 Kč 73.139.940 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV ČR, Olomoucká kraj, Sociální služby pro seniory Šumperk, p.o., 

sponzoři. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Sociální služby pro seniory Šumperk, p.o. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Spokojenost uživatelů vyplývající z hodnocení dotazníkem, obsazená 

kapacita služby. 

• Analýza realizovaných aktivit, jejich míra. 

1 Kód opatření 4.1.11 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby domovy se zvláštním režimem, Diakonie 

ČCE – středisko v Sobotíně 

3 Charakteristika opatření  Opatření směřuje k zachování pobytové sociální služby pro seniory s projevy 

demence.  

Dlouhodobý trend ve zvyšujícím se počtu seniorů s projevy demence 

potvrzuje nezbytnost pobytových služeb pro tyto seniory. I s podporou 

a rozvojem terénních služeb bude vždy skupina seniorů, kteří nebudou moci 

dál zůstat ve svém domácím prostředí. Organizace má stabilní poptávku po 

těchto službách a současně záměr tyto služby dlouhodobě zachovat. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita služby 76 76 76 

Počet uživatelů 88 88 88 

Počet pracovních úvazků pracovníků v PP 48 48 48 

4 Cílová skupina  11 osoby s chronickým duševním onemocněním 

26 jiné, uvést charakteristiku cílové skupiny: lidé, starší 60 let, z celého 

území České republiky, u nichž jsou přítomny následující projevy demence: 

neorientují se ve známém prostředí; nedokáží přiměřeně vyhodnotit rizikové 

situace, kdy by mohli sami sebe vážně ohrozit na zdraví nebo životě; obtížně 

zvládají péči o svoji osobu a potřebují pravidelnou pomoc druhého člověka; 

mají sníženou schopnost komunikace a dorozumění se s okolím. 

5 Druh služby 6 Domovy se zvláštním režimem (§ 50) 

6 Forma služby 3 pobytová 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Olomoucký kraj 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Zajištění péče pro seniory s projevy demence v nepříznivé životní situaci, 

kteří již nemohou dále žít ve svém domácím prostředí. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatek finančních prostředků na provoz. 

2. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zajištění finančních prostředků na provoz služby jak tradičními zdroji, tak 

i akcentací na oblast public relations a fundraisingu. 

2. Zajištění kvalifikovaného personálu. Posílení konkurenceschopnosti 

dobrého zaměstnavatele.  

3. Další vzdělávání a rozvoj sociálních pracovníků a pracovníků v sociální 

službě, jak v rámci povinného legislativního rozsahu, tak i nad jeho 

rámec. 

4. Přizpůsobení poskytovaných činností klientele se zvyšujícími se nároky 

jak na sociální, tak ošetřovatelskou péči. 

5. Změna způsobu poskytování služby v souladu s využíváním prvků bazální 

stimulace. 

6. Orientace na rozvoj paliativní péče při poskytování služby. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
54.954.680 Kč 60.450.148 Kč 66.495.163 Kč 

Pozn.: je počítáno s 10 % nárůstem nákladů ročně 
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13 Předpokládané finanční 

zdroje 

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

a nadační fondy. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Diakonie ČCE-středisko v Sobotíně. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Zachování služby Domovy se zvláštním režimem. 

• Kapacita 88 klientů /rok. 

• Dostatek pracovníků v sociálních službách. 

1 Kód opatření 4.1.12 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby domovy se zvláštním režimem, Sociální 

služby Libina, p.o. 

 Přesah do cílové skupiny 3 Osoby v krizi a sociálně vyloučeni 

3 Charakteristika opatření Opatření směřuje k zachování poskytování sociální služby domovy se 

zvláštním režimem a k navýšení kapacity (ze 49 míst na 51 míst) na 

ošetřovatelském oddělení, a to pro uživatele, u kterých je nutné 

poskytování komplexní ošetřovatelské péče. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita služby 51 51 51 

Počet uživatelů/rok 54 54 55 

Přepočtený počet úvazků pracovníků v PP 22,44 22,44 22,44 

4 Cílová skupina  11 osoby s chronickým duševním onemocněním 

5 Druh služby 6 Domovy se zvláštním režimem (§ 50) 

6 Forma služby 3 pobytová 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Olomoucký kraj 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Poskytovat takovou podporu, která umožní co nejdelší udržení stávající 

úrovně soběstačnosti uživatelů a zajištění komplexní ošetřovatelské péče. 

2. Navýšení kapacity a rozšíření cílové skupiny umožní lépe reagovat na 

současné i očekávané potřeby zájemců o sociální službu, a to zejména 

na ošetřovatelském oddělení. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatek finančních prostředků na provoz. 

2. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Zajištění poskytování základních činností služby domova se zvláštním 

režimem v souladu se zákonem o sociálních službách. 

2. Navýšení kapacity domova se zvláštním režimem. 

3. Další vzdělávání a rozvoj pracovníků v přímé péči. 

4. Propagace služby, spolupráce s ambulantním psychiatrem 

a s psychiatrickými léčebnami. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
29.007.000 Kč 29.075.000 Kč 29.132.000 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

Olomoucký kraj (příspěvek zřizovatele), MPSV, úhrady od uživatelů, příjmy 

od zdravotních pojišťoven, obce. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Sociální služby Libina, p.o. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Navýšení kapacity domova se zvláštním režimem od roku 2023 

z původních 49 míst na 51 míst. 

1 Kód opatření 4.1.13 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby domovy se zvláštním režimem, Sociální 

služby pro seniory Šumperk, p.o. 

3 Charakteristika opatření  Opatření je zaměřeno na udržení a rozvoj pobytové sociální služby domova 

se zvláštním režimem, která je určena osobám straším 50 let, jejichž 

nepříznivá sociální situace, ovlivněná poruchou kognitivních funkcí, 

vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu v základních životních 

dovednostech. 
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Rok  2023 2024 2025 

Kapacita  58 58 58 

Počet uživatelů 75 70 70 

Úvazky přímé péče 31 31 32 

4 Cílová skupina  25 senioři 

11 osoby s chronickým duševním onemocněním 

5 Druh služby 6 Domovy se zvláštním režimem (§ 50) 

6 Forma služby 3 pobytová 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Nejčastěji jsou přijímání žadatele s vazbou na olomoucký kraj – trvalé 

bydliště, bydliště blízkých. 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Zkvalitnění života uživatelů pobytové sociální služby materiálním 

vybavením, ale také kvalitně školeným personálem. 

2. Umožnění trávit volný čas ve vnitřních i vnějších prostorách zařízení. 

3. Renovací stávajícího vybavení zvýšení atraktivity pro zájemce o službu. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatek finančních prostředků pro rychlou rekonstrukci 

nevyhovujících prostor a provozů. 

2. Nedostatek kvalitních zaměstnanců. 

3. Nezájem potencionálních žadatelů o službu.  

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Výměna zásobníků teplé vody a kotlů. 

2. Rekonstrukce prádelenského provozu. 

3. Výměny podlahových krytin na pokojích a chodbách. 

4. Výměna šatních skříní uživatelů v chodbách jednotlivých pokojů. 

5. Rekonstrukce původních rozvodů vody a elektřiny. 

6. Prohlubování znalostí a dovedností pracovníků v přímé péči s ohledem 

na cílovou skupinu uživatelů. 

7. Nabídka volnočasových aktivit a společenských akcí. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
29.751.840 Kč 29.751.840 Kč 29.751.840 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV ČR, Olomoucká kraj, Sociální služby pro seniory Šumperk, p.o., 

sponzoři. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Sociální služby pro seniory Šumperk, p.o. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Spokojenost uživatelů vyplývající z hodnocení dotazníkem. 

• Obsazená kapacita služby. 

• Analýza míry realizovaných aktivit. 

1 Kód opatření 4.1.14 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby chráněné bydlení, Sociální služby pro 

seniory Šumperk, p.o. 

3 Charakteristika opatření Opatření je zaměřeno na udržení a rozvoj pobytové sociální služby chráněné 

bydlení, která je určena osobám straším 50 let, jejichž nepříznivá sociální 

situace, způsobená chronickým onemocněním nebo tělesným postižením, 

vyžaduje pomoc a podporu v základních životních dovednostech a zároveň 

není nutné tuto podporu poskytovat celodenně. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita  47 47 47 

Počet uživatelů 55 55 50 

Úvazky přímé péče 10,5 10,5 10,5 

4 Cílová skupina  25 senioři 

12 osoby s chronickým onemocněním 

16 osoby s tělesným postižením 

5 Druh služby 8 Chráněné bydlení (§ 51) 

6 Forma služby 3 pobytová 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Nejčastěji jsou přijímání žadatele s vazbou na olomoucký kraj – trvalé 

bydliště, bydliště blízkých. 
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8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Zkvalitnění života uživatelů pobytové sociální služby materiálním 

vybavením, ale také kvalitně školeným personálem. 

2. Umožnění trávit volný čas ve vnitřních i vnějších prostorách zařízení. 

3. Renovací stávajícího vybavení zvýšení atraktivity pro zájemce o službu. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nedostatek finančních prostředků pro rychlou rekonstrukci 

a zhodnocení prostor. 

2. Nedostatek kvalitních zaměstnanců. 

3. Nezájem potencionálních žadatelů o službu, která není poskytována 

celodenně.  

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Výměny podlahových krytin a nábytku na pokojích. 

2. Vybudování sociálních zařízení k pokojům, kde je dosud využívají 

společně. 

3. Obměna vozového parku pro zajištění služby. 

4. Prohlubování znalostí a dovedností pracovníků v přímé péči s ohledem 

na cílovou skupinu uživatelů. 

5. Nabídka volnočasových aktivit a společenských akcí. 

6. Propagovat objekt v Nových Losinách a jeho zatraktivnění žadatelům. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
9.917.280 Kč 9.917.280 Kč 9.917.280 Kč 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV ČR, Olomoucká kraj, Sociální služby pro seniory Šumperk, p.o., 

sponzoři. 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Sociální služby pro seniory Šumperk, p.o. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Spokojenost uživatelů vyplývající z hodnocení dotazníkem. 

• Obsazená kapacita služby. 

• Analýza míry realizovaných aktivit. 

1 Kód opatření 4.1.15 

2 Název opatření Zachování a rozvoj sociální služby sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních lůžkové péče, Nemocnice Šumperk, a.s. 

 Přesah do cílové skupiny 2 Osoby se zdravotním postižením 

3 Charakteristika opatření  Opatření směřuje k obnovení a následnému rozšíření kapacity sociální 

služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita služby, počet uživatelů 15 60 60 

Počet prac. úvazků pracovníků v PP 9 25 25 

4 Cílová skupina  25 senioři 

12 osoby s chronickým onemocněním 

26 jiné, uvést charakteristiku cílové skupiny: senioři 90 %, osoby 

s chronickým onemocněním 10 %. 

5 Druh služby 27 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

(§ 52) 

6 Forma služby 3 pobytová 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

Olomoucký kraj 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Zajištění sociální služby pro uživatele do doby, než budou vytvořeny 

podmínky pro propuštění do domácí péče, nebo než bude další péče 

zajištěna jiným způsobem (přijetím do domova pro seniory apod.). 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nepodaří se zajistit finanční prostředky na provoz. 

2. Výrazná změna legislativy. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Obnovení poskytování sociální služby za předpokladu zlepšení 

epidemiologické situace (pozastaveno na přechodnou dobu z důvodu 

zřízení infekčního oddělení Covid-19).  

2. Zajištění poskytované služby, zlepšování podmínek pro poskytování 

služby. 
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Dílčí cíl 4.2 Podpora vzniku a rozvoje sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři na území SO 

ORP Šumperk  

  3. Navýšení kapacity služby – podání žádosti o navýšení kapacity služby, 

příprava prostor, přijetí personálu. 

11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023–2025 

 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
6.415.902 Kč 28.229.968 Kč* 29.076.867 Kč* 

Investice  500 000 Kč Nelze prozatím stanovit. 

Pozn.: *hrubý odhad nákladů po započítání plánované inflace. 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

Přímé platby od klientů, ÚP – příspěvek na péči, Olomoucký kraj (MPSV). 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

Nemocnice Šumperk a.s. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Obnovení služby. 

• Navýšení kapacity pobytové služby. 

1 Kód opatření 4.2.1 

2 Název opatření Příprava a zprovoznění sociální služby odlehčovací služby, PONTIS 

Šumperk o.p.s. 

 Přesah do cílové skupiny 2 Osoby se zdravotním postižením 

3 Charakteristika opatření  Opatření je zaměřeno na přípravu, registraci a zprovoznění sociální služby 

odlehčovací služby terénní formou s nepřetržitým provozem, která umožní 

odpočinek pečujícím osobám, pro dlouhodobé zvládnutí péče v domácím 

prostředí. Služba bude určena především pro klienty, kteří nejsou schopni 

převozu a pobytu v kolektivním zařízení např. odlehčovací službě pobytové 

formy. 

Rok  2023 2024 2025 

Kapacita max. okamžitá -  1 2 

Počet uživatelů 0 25 35 

Přepočtený počet úvazků pracovníků v PP   0 4 5 

4 Cílová skupina  11 osoby s chronickým duševním onemocněním 

12 osoby s chronickým onemocněním 

14 osoby s kombinovaným postižením 

15 osoby s mentálním postižením 

5 Druh služby 15 Odlehčovací služby (§ 44) 

6 Forma služby 1 terénní 

7 Vymezení územního 

dopadu opatření 

SO ORP Šumperk a SO ORP Jeseník 

8 Předpokládané dopady 

opatření 

1. Vznik terénní formy odlehčovací služby. 

2. Podpora, edukace, informovanost pečujících osob. 

3. Snížení psychické a fyzické zátěže pečujících osob. 

4. Prodloužení péče případně dochování blízkých osob v domácím prostředí. 

5. Snížení sociálního vyloučení pečujících osob. 

9 Rizika a ohrožení 

naplnění opatření 

1. Nepodaří se zajistit finanční prostředky pro vybavení a provoz služby. 

2. Nedostatek zájemců o službu. 

10 Aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

1. Mapování potřeb pečujících osob. 

2. Sledování odmítnutých zájemců a ukončených smluv v pobytové 

odlehčovací službě a to z důvodu neschopnosti klienta zvládnout pobyt 

v kolektivním zařízení, nemožnost přepravy z domácího prostředí. 

3. Vytipování a vybavení místa poskytování služby. 

4. Registrace sociální služby. 

5. Příjem pracovníků v přímé péči na pozici 1 SP a 3 PSS 2024, 2025 další 

1 úvazek PSS. 

6. Proškolení pracovníků pro práci s cílovými skupinami. 

7. Samotné poskytování služby v souladu se základními činnostní dle 

zákona o sociálních službách. 

8. Další vzdělávání a rozvoj pracovníků. 
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11 Časový harmonogram 

plnění opatření 

2023: Mapování potřeb, registrace a vybudování služby, podání žádosti 

o zařazení do sítě soc. služeb Ol. kraje. 

2024: Příjem pracovníků 1 úvazek SP, 3 úvazky PSS. 

2025: příjem 1 úvazek PSS. 

2024–2025: poskytování služby v souladu se zákonem o sociálních 

službách. 

12 Předpokládaná výše 

finančních nákladů na 

realizaci opatření 

 2023 2024 2025 

Celkové náklady na 

službu 
2.109.000 Kč 2.425.000 Kč 3.430.000 Kč 

Investice  1.600.000 Kč – – 

13 Předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV ČR, město Šumperk, Olomoucký kraj, příjmy od klientů, obce, 

sponzoři, vlastní zdroje 

14 Předpokládaní realizátoři 

a partneři opatření 

PONTIS Šumperk o.p.s. 

15 Hodnoticí indikátory 

výstupů a výsledků 
• Registrace služby. 

• Počty uzavřených smluv 2024: 30, 2025: 45. 


