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Monitorování procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku, rok 2016  

Předmětem této zprávy je informovat o průběhu realizace procesu komunitního plánování sociálních služeb 

ve městě Šumperku v roce 2016 v souladu s Implementačním plánem Komunitního plánu sociálních 

služeb města Šumperka na léta 2014-2018: 

 Monitorování naplňování cílů a opatření Komunitního plánuPříloha č. 1: Monitorování naplňování 

opatření Komunitního plánu 

1. Monitorování procesů řízení komunitního plánování 

2. Monitorování komunikačního plánu 

1. Monitorování naplňování cílů a opatření Komunitního plánu 

Dokument „Komunitní plán sociálních služeb města Šumperka na léta 2014-2018“ (dále jen Komunitní 

plán) byl schválen zastupitelstva města usnesením č. 1194/14 dne 24. 4. 2014. Komunitní plán, cíle a 

opatření, a strategie dalšího rozvoje sociálních služeb ve městě Šumperku, byly zpracovány členy 

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

 společné cíle pro sociální a návazné služby:  

zde jsou uvedena témata, která se týkají více cílových skupin uživatelů sociálních služeb. Tyto oblasti 

byly rozpracovány v pracovních skupinách a předloženy k projednání a schválení koordinační skupině 

KPSS, kde byly zformulovány společné cíle a opatření. 

 cíle pro dané cílové skupiny uživatelů sociálních služeb:  

poskytovatelé sociálních služeb registrovaných podle zák. č. 108/2006 Sb., o soc. sl., ve znění 

pozdějších předpisů, zpracovali opatření pro stávající sociální služby a pro vznik nových sociálních 

služeb v souladu se stanovenými cíli jednotlivých cílových skupin uživatelů 

 soubor opatření pro návazné služby:  

přehled opatření služeb navazujících na sociální oblast (sociální bydlení, zdravotní, volnočasové, 

vzdělávací, apod.) 

 

Komunitní plán obsahuje celkem 14 cílů, k jejichž naplnění bylo zpracováno 85 opatření, z toho je 54 

opatření pro sociální služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách ve znění pozdějších 

předpisů. V průběhu platnosti Komunitního plánu byla ukončena registrace (poskytování) dvou sociálních 

služeb - sociální rehabilitace Centra sociálních služeb Pomněnka, z. ú. a odlehčovací služby Charity 

Šumperk. 

 počet cílů počet opatření 

Společné cíle a opatření pro sociální a návazné služby 5 11 

Pracovní skupina I: Děti, mládež a rodina  2 6 

Pracovní skupina II: Osoby se zdravotním postižením  2 21 

Pracovní skupina III: Osoby v krizi a sociálně vyloučeni  2 13 

Pracovní skupina IV: Senioři  2 14 

Soubor opatření pro návazné služby 1 20 

 

č. PS Název pracovní skupiny 
Opatření 

celkem 

Naplňování opatření 

Naplněno 
Průběžně 

naplňováno 
Rozpracováno Nenaplněno 

 Společné cíle pro sociální a 

návazné služby 
11 0 7 0 4 

1 Děti, mládež a rodina  6 0 3 0 3 

2 Osoby se zdravotním 

postižením  
21 1 16 0 4 

3 Osoby v krizi a sociálně 

vyloučeni  
13 0 11 1 1 

4 Senioři  14 0 14 0 0 

 Soubor opatření pro 

návazné služby 
20 0 19 0 1 

 Celkem opatření 85 1 70 1 13 

Procentuelní míra plnění  1,18% 82,35% 1,18% 15,29% 
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U každého opatření jeho zpracovatel uvedl stručný komentář popisující aktivity, které byly v roce 2015 

realizovány v rámci daného opatření, a je zde uvedena informace o tom, zda je opatření: 

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

 dosaženo cíle, který byl opatřením nastaven 

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

 tak,  aby v budoucím období mohl být naplněn 

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

 dokumentu a každoročně jsou vyvíjeny činnosti vedoucí k jejich naplnění.  

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

 působností Komunitního plánu, budou naplňována i po jeho ukončení 

 nenaplněno: nebyla realizována plánovaná aktivita pro rok sledované období vedoucí 

 k naplnění cíle 

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

2. Monitorování procesů řízení komunitního plánování 

Proces komunitního plánování sociálních služeb probíhal v souladu s Jednacím řádem pracovních skupin 

KPSS, který byl schválen koordinační skupinou dne 29. 8. 2012, Jednacím řádem koordinační skupiny 

KPSS, který byl schválen Radou města Šumperk dne 23. 8. 2012 usnesením č. 2735/12 a Statutem 

skupin komunitního plánování sociálních služeb města Šumperka, který byl schválen Radou města 

Šumperka dne 23. 8. 2012 usnesením č. 2734/12. 

Při jednáních pracovních skupin a koordinační skupiny byly zachovány principy komunitního plánování  

a veškeré zápisy z jednání jsou k dispozici na webových stránkách města Šumperka > Občan > Komunitní 

plánování sociálních služeb > Dokumenty procesu KPSS. 

3. Monitorování komunikačního plánu 

3. I. Komunikace s odbornou i laickou veřejností 

Veřejná setkání: 

 Veletrh sociálních služeb  - setkání poskytovatelů sociálních a návazných služeb s veřejností dne 

14. 6. 2016. Přehlídka poskytovatelů sociálních a návazných služeb - ukázky kompenzačních, 

rehabilitačních nebo cvičebních pomůcek, ukázky z činnosti poskytovatelů služeb, fotografie, 

výrobky uživatelů, … 

 Dny otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb: 

 dny otevřených dveří dle možností jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb. 

 Tisk: Šumperský zpravodaj:  

 webové stránky: 

 informace k procesu KPSS ve městě jsou k dispozici na webových stránkách města Šumperka > 

Občan > Komunitní plánování sociálních služeb  

 Adresář poskytovatelů sociálních a návazných služeb: 

 Tištěná podoba:  Aktualizace Adresáře byla vydána v 03/2014, dokument je k dispozici na 

 MěÚ Šumperk, odbor sociálních věcí, Lautnerova 1 

 Elektronická podoba: je k dispozici na webových stránkách KPSS: 

 www.sumperk.cz > Občan > Komunitní plánování sociálních služeb > 

 Elektronický katalog sociálních a navazujících služeb města Šumperk 

 

3. II. Komunikace s politickou reprezentací města Šumperka 

 Rada města:  

 bere na vědomí informace o sociální situaci ve městě Šumperku v roce 2015 v oblasti působnosti 

odboru sociálních věcí, usnesení č. 1808/16 ze dne 14. 4. 2016, 

 schválila změnu ve složení koordinační skupiny komunitního plánování sociálních služeb města 

Šumperka, usnesení č. 2467/16 ze dne 10. 11. 2016 

 Zastupitelstvo města: 

 bere na vědomí informaci o sociální situaci ve městě Šumperku v roce 2015 v oblasti působnosti 

odboru sociálních věcí, usnesení č. 466/16 ze dne 28. 4. 2016, 
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3. III. Komunikace s krajskou úrovní střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

 prostřednictvím vedoucí odboru sociálních služeb MěÚ Šumperk, která je členem „Skupiny ORP - 

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

pravidelně jednání, 

 prostřednictvím koordinátorky KPSS, která je členem krajské koordinační skupiny (KRKOS - 

koordinátoři KPSS obcí, svazků obcí, mikroregionů apod.) a na jednáních KRKOS jsou pravidelně 

předávány informace o stavu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb v Šumperku. 

Jednání KRKOS proběhlo 8. 6. 2016, 

 prostřednictvím vybraných členů v pracovních skupinách střednědobého plánování rozvoje 

sociálních služeb na krajské úrovni - vybraní členové se účastní jednání svých pracovních skupin 

na krajské úrovni. 
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Příloha č. 1: Monitorování naplňování opatření Komunitního plánu, 2016 

Společné cíle a opatření pro sociální a návazné služby 

Cíl 1 Podpora procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb 

Opatření 1.1 Zachování funkční organizační struktury a procesu KPSS ve městě Šumperku 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 zachování organizační struktury procesu KPSS ve městě Šumperku 

 spolupráce s nově plánujícími lokalitami na území správního obvodu ORP Šumperk 

(Hanušovicko, Libina) 

 město Šumperk je partnerem bez finančního příspěvku MAS Šumperský venkov 

v připravované žádosti na podporu procesu plánování sociálních služeb na obecní 

úrovni - OPLZZ, č. výzvy: 03_16_063 

Opatření 1.2 Podpora zvyšování informovanosti o procesu KPSS, sociálních a navazujících službách 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 aktualizace webových stránek komunitního plánování sociálních služeb města 

Šumperka 

 webové stránky poskytovatelů sociálních a návazných služeb 

 elektronický katalog sociálních a návazných služeb na území správního obvodu OÚ 

ORP Šumperk, a jeho aktualizace 

Opatření 1.3 Zachování a rozvoj systému grantů a dotací města Šumperka na sociální a navazující 

služby a aktivity 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 aktualizace systému poskytování dotací z rozpočtu Města Šumperka: 

 podpora neziskových akcí na pokrytí části neinvestičních nákladů spojených 

s realizací akcí se sportovní, kulturní, zdravotně-sociální nebo jinou veřejně 

prospěšnou náplní 

 podpora celoroční činnosti na spolufinancování neinvestičních nákladů spojených s 

činností organizací, které pracují s dětmi nebo ve zdravotně-sociální oblasti 

Cíl 2 Nastavení sítě sociálních služeb ve městě Šumperk 

Opatření 2.1 Nastavení procesu hodnocení kvality a efektivity sociálních služeb 

Stav opatření:  NENAPLNĚNO 

Opatření 2.2 Nastavení optimální sítě sociálních služeb 

Stav opatření:  NENAPLNĚNO 

Opatření 2.3 Nastavení minimální sítě sociálních služeb 

Stav opatření:  NENAPLNĚNO 

Cíl 3 Podpora dluhového poradenství a finanční gramotnosti 

Opatření 3.1 Zachování, popř. rozvoj nabídky služeb dluhového poradenství 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 Společnost PONTIS Šumperk o.p.s. nadále pokračovala v poskytování dluhového 

poradenství a to prostřednictvím odborného sociálního poradenství 

 Společně - Jekhetane, o.p.s.: poskytování odborného poradenství s důrazem na 

dluhovou problematiku a insolvenci 

Cíl 4 Rozvoj sociálního podnikání a zaměstnávání osob ohrožených na trhu práce 

Opatření 4.1 Podpora zaměstnávání osob se zdravotním postižením na trhu práce 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 integrace osob se zdravotním postižením na trh práce (ÚP - APZ, podporované 

zaměstnávání, chráněné dílny, chráněna pracovní místa, …) 
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Opatření 4.2 Podpora sociálních programů, aktivit a služeb směřujících k zaměstnávání osob 

nezaměstnaných 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 burzy práce a vzdělání  

 projekty na zvýšení zaměstnatelnosti nezaměstnaných osob (uchazečů o 

zaměstnání) prostřednictvím efektivního a cíleného využití nástrojů aktivní politiky 

zaměstnanosti, včetně vytváření podpořených pracovních míst prostřednictvím 

vzdělávacích aktivit a poradenských služeb orientovat účastníky projektů, pomoci jim 

získat nové či lepší dovednosti a znalosti a najít pro ně uplatnění na trhu práce 

Opatření 4.3 Podpora sociálního podnikání 

Stav opatření: NENAPLNĚNO 

Cíl 5 Rozvoj dobrovolnictví 

Opatření 5.1 Rozvíjení dobrovolnických služeb 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 Společnost PONTIS Šumperk nadále využívá pomoci dobrovolníků při poskytování 

sociálních služeb. 

 Maltézská pomoc, o.p.s. Dobrovolnické centrum v Šumperku koordinuje dobrovolníky 

především pro Sociální služby pro seniory Šumperk, p.o., Dětské centrum Ostrůvek, 

p.o., odloučené pracoviště Šumperk a Dětský klíč, o.p.s. 

 dobrovolníci v dalších organizacích poskytujících sociální služby - práce s uživateli, 

práce v organizaci 

 

Pracovní skupina č. 1: Děti, mládež a rodina 

Cíl 1 Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro děti, mládež a rodinu v 

Šumperku 

Opatření 1.1 Zachování a rozvoj Odborného sociálního poradenství – Poradny pro rodinu 

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

Šumperk 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 zajištění finančních prostředků na provoz Poradny pro rodinu Šumperk, které umožní 

zachování a rozvoj dosavadního spektra poskytovaných služeb  

 zajištění odborných pracovníků  

 zajištění časové i místní dostupnosti sociální služby; služba bude poskytována v 

bezbariérových prostorách  

 zajištění provozní doby: 

po  8:00–12:00  13:00–17:00   

út  8:00–12:00  13:00–15:00   

st  8:00–12:00  13:00–17:00   

čt  8:00–12:00  13:00–15:00   

pá  8:00–12:00  13:00–15:00   

Opatření 1.2 Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot, služba poskytovaná společností PONTIS 

Šumperk o.p.s. 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 plánované rozšíření služby nebylo v roce 2015 schváleno Olomouckým krajem. 

Vzhledem k tomu, že nedošlo k navýšení jednotek v rámci krajské sítě, k rozšíření 

služby nebylo přistoupeno pro nemožnost jejího finančního zajištění 

 pro poskytování služby byla upravena pracovní doba, od úterý do soboty  
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Opatření 1.3 Zachování a rozvoj služeb Fondu ohrožených dětí – činnost služby s okresní působností 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Služba byla odregistrována k 24. 11. 2015.  

K 1. 10. 2015 vznikla nová sociální služba - SAS: SOS Kompas, na adrese Masarykovo 

nám 9, 789 01 Zábřeh, poskytovatel: SOS vesničky, z.s., byla otevřena nová kancelář. 

SAS se zaměřuje na pomoc rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci na území 

okresu Šumperk. 

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

poskytované služby: 

 podpora rodičovství 

 podpora při jednání na úřadech 

 podpora při vedení domácnosti 

 podpora a pomoc při řešení rozchodových a rozvodových situací se zaměřením na děti  

 základní poradenství 

terénní i ambulantní forma 

službu aktuálně zajišťují tři terénní sociální pracovnice 

 provozní doba: 

ambulantní den - kancelář 

út 7:00 - 11:30 12:00 - 15:00 

terénní služba 

po, st 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00 

čt 7:00 - 11:30 12:00 - 15:00 

pá 7:00 - 11:30 12:00 - 13:30 

Cíl 2 Nová opatření k zajištění komplexní péče o děti, mládež a rodinu v Šumperku 

Opatření 2.1 Dům na půl cesty – zřízený společností PONTIS Šumperk o.p.s. 

Stav opatření:  NENAPLNĚNO 

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 objekt, který byl pro tuto službu vytipován v rámci přípravy komunitního plánu, není 

možné využít z důvodu naplnění udržitelnosti v rámci jiného účelového dotačního 

titulu 

 i přes veškerou snahu se nepodařilo nalézt jiný vhodný objekt. Z tohoto důvodu a 

finanční náročnosti vzniku služby, nebude opatření realizováno 

 vzhledem ke stávající krajské sítí nebude opatření naplňováno 

Opatření 2.2 Vznik sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – zřízený společností PONTIS 

Šumperk o.p.s. 

Stav opatření:  NENAPLNĚNO 

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 vzhledem k zařazení služby do individuálních projektů Olomouckého kraje a tedy 

neschopností jejího financování, nespatřujeme jako efektivní se dále vznikem této 

služby zaobírat. 

Opatření 2.3 Rozšíření, následně potom udržení a zachování terénních programů pro děti a mládež 

ve věku 12–26 let v návaznosti na službu NZDM Rachot, poskytovanou společností 

PONTIS Šumperk o.p.s. 

Stav opatření:  NENAPLNĚNO 

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 vzhledem k výměně personálního obsazení a kompletně novému nastavování služby 

pro roky 2016 a 2017 není zvažováno rozšíření služby 

 stále je spatřována potřebnost této služby pro cílovou skupinu, možnost realizace 

služby bude projednávána v roce 2018 
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Pracovní skupina č. 2: Osoby se zdravotním postižením 

Cíl 3 Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním 

postižením v Šumperku 

Opatření 3.1 Udržení a rozvoj sociální poradny a půjčovny kompenzačních pomůcek pro zrakově 

postižené prostřednictvím organizace SONS ČR, Oblastní odbočky Šumperk 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Od 10. 1. 2015 tato služba přešla z registrace přímo na pracovišti SONS ČR, z.s, 

Šumperk na registrovanou službu celostátní – program B. V praxi to znamená, že 

služba je poskytována celostátně SONS ČR, z.s., prostřednictvím jednotlivých pracovišť 

SONS ČR, z.s., tím došlo ke stabilizaci poskytnuté dotace z MPSV a služba je 

zabezpečena. 

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 služba byla v letošním roce poskytnuta celkem 157 uživatelům, kteří se nejvíce 

dotazovali na příspěvky a dávky související se zdravotním postižením, dále pak na 

důchodové zabezpečení a částečně také na dávky hmotné nouze 

 služba je poskytována ambulantně i terénně, a se svými požadavky se uživatelé na 

organizaci obracejí jak v písemné formě, tak osobně 

 také v letošním roce proběhly zápůjčky pomůcek – ozvučené telefony, lupy, ozvučený 

tonometr a VPN. Půjčovna byla rozšířena o pomůcku mluvík, která nahrazuje 

ozvučený teploměr 

 služby poradny byly prezentovány na různých akcích pro veřejnost jak v Šumperku, 

tak v dalších obcích regionu  

 poradenství je poskytováno: 

po 9:00 - 12:00 (pro objednané) 13:00 - 16:00 

st 9:00 - 12:00  13:00 - 16:00 (pro objednané) 

čt 8:00 - 13:00  terénní forma služby dle dohody 

Opatření 3.2 Centrum sociálního poradenství – odborná poradenská činnost sluchově postiženým 

občanům prostřednictvím organizace Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, 

organizace Šumperk 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 zajištění provozních podmínek, pronájem prostor pro poskytování odborného 

sociálního poradenství v budově spol. PONTIS o.p.s., Gen. Svobody 68, 

 v roce 2016 byly v rámci služby realizovány tyto aktivity: 

 pravidelná odborná poradenská činnost  

pondělí a středa, 8:30-11:30, 13:00 -16:30 hod. 

 poradenská činnost: bezplatná poradenská služba (sociálně právní informace - 

informace o nárocích na soc. pro zdravotně hendikepované, pomoc při obstarávání 

osobních záležitostí 

 sociální kontakt s osobami se sluchovým a kombinovaným handicapem, nabídka 

sociálních služeb dle nabídky v Šumperku 

 sociálně terapeutické činnosti na pracovišti KV SNN, výjezdní poradenská činnost v 

Zábřehu, Mohelnici, Lošticích a Hanušovicích (pro imobilní handicapované, …) 

 zprostředkování kontaktů na odbornou lékařskou pomoc - foniatrie, ORL 

 zprostředkování pomoci při obsluze kompenzačních pomůcek, drobná údržba, servis 

sluchadel, výměna a prodej baterií, … 

 celkem bylo poradenství poskytnuto 285 uživatelům služby při 325 návštěvách 

Opatření 3.3 Zachování a rozvoj Osobní asistence pro osoby s PAS na Šumpersku, poskytovatel 

služby – Dětský klíč Šumperk, o.p.s. 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 v roce 2016 byla poskytnuta služba osobní asistence 21 uživatelům v celkové dotaci 

1 394 hod.  

 nejčastěji byly služby využívány jako doprovod do volnočasových aktivit, k lékaři, ve 

školním vyučování, ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (kino, 

výstavy, sportovní aktivity) 
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Opatření 3.4 Zachování a rozvoj Osobní asistence Charity Šumperk 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 zajištění poskytování sociální služby osobní asistence v souladu s plánem aktivit 

vedoucích k naplnění tohoto opatření pro rok 2016 

 v rámci tohoto opatření zaměstnanci absolvovali školení  

o Aktivizační metody pro seniory  

o Alzheimerova demence - nové přístupy 

Opatření 3.5 Zachování a rozvoj terénních služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným 

postižením - Podporované bydlení Pomněnka 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Od 1. 1. 2017 se mění název organizace na Centrum sociálních služeb Pomněnka, 

z.ú., IČ:  047 75 627 

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 pokračování poskytování sociální služby 

 realizace veřejné zakázky Podpora samostatného bydlení v Olomouckém kraji v 

rámci projektu: „Služby sociální prevence v Olomouckém kraji“ Registrační číslo 

projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057 

 modernizace vybavení služby 

 podpora odborného vzdělávání zaměstnanců v přímé péči 

Opatření 3.6 Zachování a rozvoj Odlehčovací služby pro osoby s PAS na Šumpersku, poskytovatel 

služby – Dětský klíč Šumperk, o.p.s. 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 ambulantní 23 klientů 1538,98 hod.  

 pobytová 17 klientů 5364 hod.  

 terénní 22 klientů 1944,68 hod.  

 v rámci poskytování odlehčovacích služeb byly s uživateli prováděny nácviky 

sociálních, komunikačních a sebeobslužných dovedností, byl pro ně připraven 

atraktivní program s důrazem na sociální začleňování 

 pečující osoby měly možnost regenerace sil a odpočinku 

Opatření 3.7 Zachování a rozvoj respitní péče pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením 

– Odlehčovací služba Pomněnka 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Od 1. 1. 2017 se změnil název organizace na Centrum sociálních služeb Pomněnka, 

z.ú., IČ:  047 75 627 

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 pokračovaní v poskytování služby 

 podpora informovanosti o poskytované službě 

 modernizace vybavení služby 

 podpora odborného růstu pracovního týmu 

 hledání dalších finančních zdrojů pro zajišťování financování služby na další období 

Opatření 3.8 Zachování a rozvoj ambulantní péče pro osoby s mentálním a kombinovaným 

postižením – Centrum denních služeb Pomněnka 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Od 1. 1. 2017 se změnil název organizace na Centrum sociálních služeb Pomněnka, 

z.ú., IČ:  047 75 627 

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 pokračovaní v poskytování služby 

 modernizace vybavení služby 

 zajišťování nových prostor pro realizaci výchovných a aktivizačních činností 

 pořádání kulturních, sportovních a osvětových aktivit 

 podpora odborného růstu pracovního týmu 

 získávání finančních prostředků na realizaci zahradní terapie 
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Opatření 3.9 Zachování a rozvoj služby Denní stacionář, Duha – centrum sociálních služeb 

Vikýřovice, p.o. 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO   

Od 1. 1. 2015 je uvedené zařízení součástí organizace Vincentinum – poskytovatel 

sociálních služeb Šternberk, p.o. 

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 aktivity organizace pro danou službu byly ve sledovaném období realizovány v 

souladu s Komunitním plánem (informovanost veřejnosti, stabilizace pracovního 

týmu, příprava klientů na volný trh práce a zajištění pracovního poměru, vzdělávání 

zaměstnanců, supervize, prohlubování a rozvíjení standardů kvality v praxi, 

spolupráce s ostatními službami Vincentina) 

 v polovině roku 2016 došlo k ukončení většiny smluv o poskytování sociální služby ze 

strany klientů a jejich počet se tím z registrované kapacity 12 snížil na fyzický stav 3 

(tyto smlouvy budou ukončeny ze strany klienta v průběhu roku 2017). Na základě 

průzkumu byl zjištěn nezájem o službu DS -> bylo zažádáno o snížení kapacity na 

počet 3 a tato kapacita je registrovaná s účinností od 1. 1. 2017 

 k 31. 12. 2017 je plánováno ukončení služby DS Vincentinum Vikýřovice.  

Koncepční záměr: celoroční pobytová služba (viz. Týdenní stacionář Vincentinum 

Vikýřovice) 

Opatření 3.10 Zachování a rozvoj služby Týdenní stacionář, Duha – centrum sociálních služeb 

Vikýřovice, p.o. 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

Od 1. 1. 2015 je uvedené zařízení součástí organizace Vincentinum – poskytovatel 

sociálních služeb Šternberk, příspěvková organizace. 

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 aktivity organizace ve sledovaném období byly pro danou službu realizovány v souladu 

Komunitním plánem (informovanost veřejnosti, stabilizace pracovního týmu, vzdělávání 

zaměstnanců, supervize, prohlubování a rozvíjení standardů kvality v praxi, spolupráce 

s ostatními službami Vincentina a dalšími službami v regionu) 

 na základě potřeb a zájmu klientů byl v roce 2015 uveden v monitoringu naplňování 

cílů a opatření KP koncepční záměr na zajištění celoroční pobytové služby. V roce 2016 

byl vypracován a podán projekt na komplexní rekonstrukci pracoviště Vincentinum 

Vikýřovice. Výsledkem rekonstrukce budou dvě šestičlenné domácnosti, zajišťující 

celoroční pobytovou službou (DOZP) 

 časový harmonogram - předpoklad:  

o realizace projektu 2018 

o ukončení služby TS 31. 12. 2018 

o zahájení poskytování služby DOZP od 1. 1. 2019 

(pozn.: jedná se pouze o hrubý odhad časové osy, který je vázán na realizaci 

projektu, a proto může dojít k časovému posunu.)  

Opatření 3.11 Zachování a rozvoj pobytových služeb pro osoby s mentálním a kombinovaným 

postižením – Chráněné bydlení Pomněnka 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Od 1. 1. 2017 se změnil název organizace na Centrum sociálních služeb Pomněnka, 

z.ú., IČ:  047 75 627 

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 pokračovaní v poskytování služby 

 zajišťování dalších prostor pro poskytování pobytové služby 

 vyjednávání s KÚ Olomouc o navýšení kapacity o 2 uživatele 

 modernizace vybavení služby 

 podpora odborného růstu pracovního týmu 

 hledání dalších finančních zdrojů pro zajišťování financování služby na další období 

Opatření 3.12 Udržení a rozvoj sociální aktivizačních služeb pro osoby se zrakovým postižením 

prostřednictvím organizace SONS ČR, Oblastní odbočky Šumperk 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Od 10. 1. 2015 tato služba přešla z registrace přímo na pracovišti SONS ČR, z.s. 
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Šumperk na registrovanou službu celostátní – program B. V praxi to znamená, že 

služba je poskytována celostátně SONS ČR, z.s.,  prostřednictvím jednotlivých 

pracovišť SONS ČR, z.s., tím došlo ke stabilizaci poskytnuté dotace z MPSV a služba je 

zabezpečena 

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 službu v roce 2016 využilo 108 klientů, kteří dle svých potřeb a zájmů navštěvovali 

různé aktivity: 

o vzdělávací kurzy, zážitkové aktivity, exkurze, semináře, sportovní aktivity, kluby a 

kroužky. Jednalo se např. o křeslo pro hosta, exkurzi na zámek Vizovice, nácvik 

obsluhy sportovních náčiní – pásy H.E.A.T., a mnohé další.  

o uskutečnily se 3 pobyty - týdenní soustředění na tandemech, ozdravný pobyt v 

Bechyni a pobyt v Chorvatsku. Každé akce se zúčastnila skupina jiných uživatelů, 

kteří si akci vybrali podle svých potřeb a cílů.  

 při individuální práci s uživateli se řešily nácviky obsluhy pomůcek a další záležitosti 

dle jejich individuálních potřeb  

 pro zlepšení dostupnosti služeb jsou zajišťovány také klubové aktivity 1x měsíčně v 

Mohelnici, Zábřehu 

 jednání se soc. pracovnicí: po 9:00 - 12:00  

 st 13:00 - 16:00  

Opatření 3.13 Aktivní začlenění vedoucí k integraci osob se sluchovým postižením prostřednictvím 

organizace Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, organizace Šumperk 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 zajištění provozních podmínek pro poskytování služby 

 v roce 2016 byly v rámci SAS realizovány tyto aktivity a akce: 

o vzdělávání pracovníků sociálních služeb – zásady komunikace s osobami se 

sluchovým handicapem (Hradec Králové) 

o Kurs odezírání pro nedoslýchavé – září 2016 – účast 13 uživatelů  

o Aktiv držitelů sluchadel – duben 2017 – účast 21 uživatelů sluchadel 

o Zájmová činnost (sportovní – šipky, společná turistika, besedy, přednášky s 

tlumočníkem znakového jazyka, setkávání osob s kombinovaným handicapem) 

o zprostředkování setkávání osob a rodinných příslušníků s nově 

diagnostikovaným handicapem  

o výměna zkušeností k užívání, obsluze a údržbě sluchadel pro držitele a rodinné 

příslušníky  

o obsluha sluchadel, technické parametry, informace o nových KP 

Opatření 3.14 Zachování terénní sociálně aktivizační služby prostřednictvím organizace TyfloCentrum 

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

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zájmové, vzdělávací a 

volnočasové aktivity 

 kurzy obsluhy náročné elektronické kompenzační pomůcky, klubová činnost, kulturní, 

sportovní a vzdělávací akce, sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede 

k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících 

začleňování – socioterapeutické kurzy, tematické přednášky a besedy 

 pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí 

 osobní jednání s uživateli, řešení jejich nepříznivé sociální situace 

o ambulantní forma: od 1. 1.2015 sociální pracovník na 0,25 úvazku  

 výuka obsluhy náročné elektronické kompenzační pomůcky 

o terénní forma služby (příjezd lektora na regionální středisko 1x v týdnu 

 ambulantní forma: služba poskytována dle telefonické domluvy 

o Šumperk: ind. jednání: 1/den, 3/týden  

o skupin. aktivita: 8/akce  

 terénní forma: služba poskytována:  

o po, út, st, pá: 8:00 – 12:00, 12:30 - 15:30, dle telefonické domluvy 

 výuka PC (příjezd lektora), Šumperk. PC 3/týden 
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 ind. jednání: 1/den, 2/týden, skupin. aktivita: max. 6/akce 

 v roce 2016 byla v regionálním středisku Šumperk poskytnuta služba 24 uživatelům: 

ORP Šumperk  18 klientů  

ORP Zábřeh  4 klienti  

OPR Jeseník 2 klienti 

Opatření 3.15 Zachování a rozvoj Sociální rehabilitace pro klienty s PAS na Šumpersku 

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

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

SR terénní 8 klientů 626,25 hod.  

SR ambulantní 8 klientů 147,5 hod.  

 v rámci služeb sociální rehabilitace jsou poskytovány uživatelům starším 15 let 

služby ambulantní i terénní 

 zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (kino, muzeum, bowling, 

plavání, …). Nácviky sebeobslužných dovedností a nácviky pracovních dovedností v 

knihovně a v Charitě Šumperk 

Opatření 3.16 Zachování a rozvoj podpory osob se zdravotním postižením pří získávání a udržení 

pracovního místa prostřednictvím služby sociální rehabilitace APZ Pomněnka 

Stav opatření:  NENAPLNĚNO 

Od 1. 1. 2017 se změnil název organizace na Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. 

ú., IČ:  047 75 627 

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 registrace služby byla ukončena k 16. 1. 2015 z důvodu nedostatku finančních 

prostředků na další poskytování této soc. služby 

Opatření 3.17 Zachování a rozvoj služby sociální rehabilitace zaměřené na podporu zaměstnávání 

zrakově postižených prostřednictvím organizace TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. – 

Regionální středisko Šumperk 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 podpora rozvoje a nácviku specifických schopností a dovedností vedoucích k 

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

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

 podpora při orientaci na trhu práce a vlastním pracovním uplatnění lidí se zrakovým 

postižením, zprostředkování kontaktu se zaměstnavatelem  

 podpora rozvoje a nácviku specifických schopností a dovedností vedoucích k získání a 

udržení zaměstnání (komunikace, asertivita, měkké dovednosti, odborné znalosti aj.)  

 pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů při hledání zaměstnání a 

v pracovním procesu  

 v roce 2016 bylo podpořeno celkem 13 klientů  

 od 04/2014 byl z důvodu nedostatku finančních prostředků zkrácen úvazek 

sociálního pracovníka na 0,5 

 služba nemá čekatele 

návštěvní hodiny:  

st: 8:00 - 12:00 12:30 - 16:30 

mimo návštěvní hodiny lze službu poskytnout po, út, st, pá po tel. domluvě 

Cíl 4 Nová opatření k zajištění komplexní péče o osoby se zdravotním postižením v 

Šumperku 

Opatření 4.1 Rozvoj osobní asistence pro osoby s mentálním nebo kombinovaným postižením 

prostřednictvím Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením 

Stav opatření:  NENAPLNĚNO 

Od 1. 1. 2017 se změnil název organizace na Centrum sociálních služeb Pomněnka, 

z.ú., IČ:  047 75 627 

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 registrace služby nebyla schválena 

 terénní služby budou poskytovány v rámci služeb podpory samostatného bydlení 



 

 

 

Monitorování procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku, rok 2016  12 

Opatření 4.2 Rozšíření sociálních služeb o chráněné bydlení prostřednictvím organizace PONTIS 

Šumperk o.p.s. 

Stav opatření:  NENAPLNĚNO 

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 nadále probíhá mapování vhodných prostor k zajištění bytových jednotek, kde by 

měla být služba poskytována 

 všechny další kroky k naplňování aktivity jsou odsunuty  

 objekt, který byl pro tuto službu vytipován v rámci přípravy komunitního plánu, není 

možné využít z důvodu naplnění udržitelnosti v rámci jiného účelového dotačního 

titulu 

Opatření 4.3 Rozšíření sociálních služeb o sociální rehabilitaci prostřednictvím organizace PONTIS 

Šumperk o.p.s. 

Stav opatření:  NAPLNĚNO 

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 v první polovině roku 2016 došlo k obsazení pracovní pozice sociální pracovnice a 2 

fyzioterapeutek, které podstoupili školení v terapii Therasuit 

k 4. 7. 2016  -  oprávnění k poskytování zdravotních služeb 

k 11. 7. 2016  - služba byla zaregistrována a zařazena do krajské sítě a službu začali 

využívat uživatelé.  

 vzhledem k zahájení služby až od poloviny roku a následnému přerušení z důvodů 

stavebních úprav, nebyl naplněn deklarovaný počet uživatelů 

 ve druhé polovině roku vznikla Snoezelenová místnost 

Opatření 4.4 Rozšíření sociálních služeb o terénní odlehčovací službu prostřednictvím Charity 

Šumperk 

Stav opatření:  NENAPLNĚNO 

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 zajištění poskytování sociální služby do ukončení registrace 

 registrace služby byla zrušena ke dni 29. 10. 2016 

 

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

Cíl 5 Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro osoby v krizi a sociálně 

vyloučené v Šumperku 

Opatření 5.1 Udržení odborného sociálního poradenství – zajištění této služby společností PONTIS 

Šumperk o.p.s. 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 služba byla poskytována v souladu s komunitním plánem 

 počet uživatelů byl naplněn 

Opatření 5.2 Zachování a rozvoj služby Občanské poradny – poskytování odborného sociálního 

poradenství organizací SPOLEČNĚ–JEKHETANE, o.s. 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 poskytování odborného poradenství s důrazem na dluhovou problematiku a 

insolvenci 

 přednášky na středních školách na téma zodpovědné zadlužování, exekuce 

Opatření 5.3 Udržení a rozvoj služby Azylový dům organizace Armáda spásy, Centra sociálních služeb 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 platnou smlouvu uzavřelo v roce 2016 - 59 uživatelů (44 mužů a 15 žen), z toho 19 

uživatelů tuto službu využilo poprvé 

 postupně je zařízení Azylového domu renovováno v rámci zkvalitňování služby 

 uživatelé jsou podporováni k řešení své nepříznivé sociální situace, řešení dluhů, 

učení finanční gramotnosti, aktivizačním pracovním programem apod.  
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 služba stále nabízí možnost zapojení se do projektu „RESTART“ od spol. Siemens 

nebo veřejně prospěšných prací 

Opatření 5.4 Udržení, zachování a rozvoj sociální služby azylového domu organizace PONTIS 

Šumperk o.p.s. 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 aktivity vedoucí k naplnění opatření pro stávající službu byly poskytovány v souladu s 

komunitním plánem 

 rozšíření služby: 

 plánované rozšíření služby nebylo naplněno z důvodu nenalezení vhodných prostor, 

nadále je spatřována potřebnost pro danou cílovou skupinu. Objekt, který byl pro tuto 

službu vytipován v rámci přípravy komunitního plánu, není možné využít z důvodu 

naplnění udržitelnosti v rámci jiného účelového dotačního titulu. I přes veškerou 

snahu nebyl zatím nalezen jiný vhodný objekt 

Opatření 5.5 Zachování a rozvoj služby Domu na půl cesty organizace Diakonie ČCE – středisko 

Sobotín 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 zajištění poskytování služby v Olomouci a Jeseníku 

 přípravné kroky k rozšíření kapacity služby v Jeseníku o 2 místa, určená přednostně 

mladým rodičům bez zázemí a zkušeností s výchovou dítěte 

 pokračující úspěšná spolupráce s dobrovolníky z Olomouckého sboru Českobratrské 

církve evangelické 

 pokračující úspěšná spolupráce se stážisty – studenty UPOL 

Opatření 5.6 Zachování sociální služby Kontaktní a poradenské centrum Krédo – služba 

poskytovaná společností PONTIS Šumperk o.p.s. 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 služba byla realizována v souladu s komunitním plánem 

Opatření 5.7 Udržení a rozvoj sociální služby krizová pomoc organizace PONTIS Šumperk o.p.s. 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 služba byla poskytována v souladu s opatřeními v komunitním plánu 

Opatření 5.8 Zachování a rozvoj sociální služby Intervenčního centra pro osoby ohrožené domácím 

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

Stav opatření:   

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 zajištění finančních prostředků na provoz Poradny pro rodinu Šumperk,  

které umožní zachování a rozvoj dosavadního spektra poskytovaných služeb  

 zajištění odborných pracovníků 

 zajištění časové a místní dostupnosti sociální služby, služba je poskytována v 

bezbariérových prostorách  

 Zajištění provozní doby: 

po  8:00–12:00  13:00–17:00   

út  8:00–12:00  13:00–15:00   

st  8:00–12:00  13:00–17:00   

čt  8:00–12:00  13:00–15:00   

pá  8:00–12:00  13:00–15:00   

Opatření 5.9 Zachování a udržení sociální služby Nízkoprahového denního centra pro muže a ženy 

Armády spásy, Centra sociálních služeb 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 nízkoprahové denní centrum využilo v průběhu roku 102 mužů a 22 žen 

 centrum poskytuje v blízkosti autobusového a vlakového přednádraží možnost 
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pobytu v klidném a bezpečném prostoru lidem bez přístřeší. Nabízí zdarma polévku, 

ošacení, praní a sušení prádla, možnost osprchování 

 v rámci základního sociálního poradenství se zaměřuje na řešení konkrétních 

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

uživatele k využívání dalších sociálních služeb v regionu Šumperka 

Opatření 5.10 Zachování a udržení sociální služby Noclehárna pro muže a ženy Armády spásy, Centra 

sociálních služeb 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 noclehárnu využilo v průběhu roku 84 mužů a 18 žen. V rámci sociální práce  

 s uživateli noclehárny jsou uživatelé motivování k přechodu na službu azylového 

domu nebo využití možnosti veřejně prospěšných prací.  

 Uživatelům je v tíživé situaci poskytnuta podpora formou ošacení nebo potravin z 

potravinových sbírek 

 kapacita noclehárny bývá naplněna především v zimních měsících, kdy se služba 

snaží předejít zdravotním újmám lidem bez přístřeší v chladném počasí 

Opatření 5.11 Zachování a rozvoj terénních programů organizace SPOLEČNĚ–JEKHETANE, o.s. 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 nadále je poskytována terénní služba dvěma pracovníky na celý úvazek 

 v roce 2016 byly pokryty nové lokality 

Cíl 6 Nová opatření k zajištění komplexní péče o osoby v krizi a sociálně vyloučené v 

Šumperku 

Opatření 6.1 Vytvoření nové služby Dům se zvláštním režimem 

Stav opatření:  ROZPRACOVÁNO 

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 Město Šumperk podalo žádost o financování rekonstrukce objektu a vybavení pro 

potřeby služby „Dům se zvláštním režimem“ ze státních zdrojů MPSV. Na základě 

výsledku žádosti byly realizovány další kroky:  

o Armáda spásy spolupracovala s projektantem na dokončení projektu pro výběrové 

řízení a realizaci stavebních prací 

o byla podána žádost o zařazení do krajské sítě sociálních služeb 

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

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

Stav opatření:  NENAPLNĚNO 

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 nadále pokračuje sociální práce v terénu, kde probíhá především informační a 

preventivní poradenství, nedochází zde k HARM REDUCTION, není vedena oddělená 

statistika terénní a ambulantní práce 

 k rozšíření týmu nedošlo vzhledem ke stávající krajské sítí, kde s rozšířením není 

počítáno 

 

Pracovní skupina č. 4: Senioři 

Cíl 7 Zachování a rozvoj stávajících sociálních služeb pro seniory v Šumperku 

Opatření 7.1 Zachování Pečovatelské služby Diakonie ČCE – střediska v Sobotíně 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 zajištění poskytování pečovatelské služby v regionu Svazku obcí údolí Desné 

 obměna vozového parku služby 

 propagace služby v podobě nových informačních letáků, v regionálním tisku a na 

webových stránkách organizace 
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Opatření 7.2 Zachování a rozvoj Charitní pečovatelské služby 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 zajištění poskytování pečovatelské služby v souladu s plánem aktivit vedoucích k 

naplnění tohoto opatření pro rok 2016 

 v rámci tohoto opatření došlo k prodloužení pracovní doby do 19 hodin a navýšení 

úvazku v přímé péči 

Opatření 7.3 Udržení a rozvoj sociální služby pečovatelské služby prostřednictvím organizace 

PONTIS Šumperk o.p.s. 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 i přes nepodpoření rozšíření počtu úvazků Olomouckým krajem, je navýšení úvazků 

plánované v komunitním plánu dodržováno 

Opatření 7.4 Zachování a rozvoj pečovatelské služby organizace Sociální služby Šumperk, p. o. 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

 Změna názvu organizace:  

Od 01/2015  - Sociální služby pro seniory Šumperk, p.o. 

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 zavedení informačních technologií pro evidenci a účtování provedených úkonů 

 modernizace a vybavení výpočetní technikou prostor pro práci pracovníků v přímé 

péči, pořízení pomůcek pro činnost 

 rozšíření počtu obcí v regionu, ve kterých je pečovatelská služba poskytována 

 propagace formou letáků, v místních periodikách, na webových stránkách 

Opatření 7.5 Zachování Odlehčovací služby Diakonie ČCE – střediska v Sobotíně 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 zajištění poskytování pobytové a ambulantní formy odlehčovací služby pro osoby s 

projevy demence  

 propagace služby v podobě nových informačních letáků, v regionálním tisku a na 

webových stránkách organizace 

Opatření 7.6 Udržení a rozvoj sociální služby denního stacionáře prostřednictvím organizace PONTIS 

Šumperk o.p.s. 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 poskytování služby je naplňováno v souladu s opatřeními uvedenými v komunitním 

plánu. 

Opatření 7.7 Zachování služby Domova pro seniory Domova důchodců Šumperk, p.o. 

Stav opatření:   

Změna názvu organizace:  

Od 01/2015 - Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. 

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 modernizace a rozšíření stravovacího provozu, nové vybavení společenského sálu, 

aktivace WIFI připojení k internetu v celém areálu zařízení, modernizace kantýny, 

oprava zimní zahrady, vybavení novým nábytkem některých pokojů a ordinací 

docházejících lékařů 

 pořízení nových polohovacích křesel pro imobilní uživatele služeb pro jejich pohyb ve 

venkovních prostorách zařízení, elektricky ovládaných polohovacích lůžek, 

speciálních lampiček k lůžkům 

 pořízení nových prvkům pro polohování a aktivizaci seniorů – hry, recumbenty,  

televizí do společných prostor 
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Opatření 7.8 Zachování a modernizace služby Domov pro seniory Diakonie ČCE – střediska v 

Sobotíně 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 zajištění poskytování sociální služby  

 služba začala být poskytována v zrekonstruovaném prostředí, přizpůsobeném 

možnostem a zvyklostem seniorů 

 nově vytvořené prostředí je využíváno jako terapeutický nástroj 

 způsob poskytování přímé péče vychází z filozofie Psychobiografického modelu prof. 

Erwina Böhma 

 prezentace nových způsobů práce laické i odborné veřejnosti formou článků v 

regionálním tisku, příspěvků na odborných konferencích a formou odborných stáží  

 propagace služby v podobě nových informačních letáků, v regionálním tisku a na 

webových stránkách organizace 

Opatření 7.9 Zachování a rozvoj služby Domova se zvláštním režimem Domova důchodců Šumperk, p.o. 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Změna názvu organizace:  

od 01/2015 - Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. 

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 modernizace a rozšíření stravovacího provozu, aktivace WIFI připojení k internetu v 

celém areálu zařízení, dovybavení pokojů novým nábytkem a podlahovou krytinou, 

vybavení společenského sálu novými židlemi, oprava zimní zahrady a prostor kantýny 

 pořízení mobilních polohovacích křesel pro pobyt ve venkovním areálu zařízení, 

nových elektricky ovládaných polohovatelných postelí 

 pořízení polohovacích a terapeutických pomůcek, recumbentů, stolních her, 

pomůcek pro trénink kognitivních funkcí, televizorů ve společných prostorách 

 navýšení počtu pracovníků pro trávení volného času a udržení stávajících schopností 

uživatelů 

Opatření 7.10 Zachování a modernizace služby Domov se zvláštním režimem organizace Diakonie 

ČCE – středisko v Sobotíně 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 zajištění poskytování sociální služby  

 služba začala být poskytována v zrekonstruovaném prostředí, přizpůsobeném 

možnostem a zvyklostem seniorů 

 nově vytvořené prostředí je využíváno jako terapeutický nástroj 

 způsob poskytování přímé péče vychází z filozofie Psychobiografického modelu prof. 

Erwina Böhma 

 prezentace nových způsobů práce laické i odborné veřejnosti formou článků v 

regionálním tisku, příspěvků na odborných konferencích a formou odborných stáží  

 propagace služby v podobě nových informačních letáků, v regionálním tisku a na 

webových stránkách organizace 

Opatření 7.11 Zachování a rozvoj služby chráněné bydlení organizace Sociální služby Šumperk, p. o. 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Změna názvu organizace:  

od 01/2015 - Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. 

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 zavedení elektronické evidence poskytovaných úkonů 

 výměna části oken budovy v Šumperku, s výmalbou společných prostor, vybavení 

některých bytových jednotek novým nábytkem a kuchyňskými linkami a 

elektrospotřebiči, výměna části podlahových krytin 

 pořízení zahradního nábytku pro uživatele služeb v Bludově, recumbentů  a 

vybudování počítačových koutků s připojením na internet ve všech třech budovách 
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Opatření 7.12 Zachování a rozvoj sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové 

péče v Šumperské nemocnici a. s. 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

 Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 zajištění poskytování služby  

 proběhla plánovaná rekonstrukce a modernizace sociálního úseku (samostatný 

úsek)  

 byla dovybavena společenská místnost k zajištění kulturních a duchovních akcí, 

sociální terapie a zajištění sociálních kontaktů  

 pokoje byly vybaveny mobilními zástěnami pro zajištění soukromí uživatelů  

 postupné vyškolování personálu v technice bazální stimulace, komunikace s uživateli 

s demencí, v individuálním plánování 

Opatření 7.13 Udržení a rozvoj sociální služby sociálně aktivizačních služeb pro seniory a osoby se 

zdravotním postižením prostřednictvím organizace PONTIS Šumperk o.p.s. 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 službu je nadále poskytována v souladu s opatřeními uvedenými v komunitním plánu 

i přesto, že služba není zahrnuta v krajské síti. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno ke 

snížení počtu úvazků. 

 pokud se tato situace nezmění, je zvažována možnost ukončení služby. 

Cíl 8 Nová opatření k zajištění komplexní péče o seniory v Šumperku 

Opatření 8.1 Rozšíření o odlehčovací službu prostřednictvím organizace PONTIS Šumperk o.p.s. 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 v průběhu roku 2016 došlo k navýšení počtu lůžek odlehčovací služby a tedy i získání 

vhodných prostor. 

 

Soubor opatření pro návazné služby  

Cíl 9 Zachování a rozvoj návazných služeb v Šumperku 

Opatření 9.1 Rozvoj aktivit k zajištění tzv. sociálního bydlení 

Stav opatření:  NENAPLNĚNO 

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

Opatření 9.2 Rozvoj aktivit k zřízení tréninkového bydlení pro osoby s mentálním a kombinovaným 

postižením 

Stav opatření:  rozpracováno 

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 pokračování v realizaci opatření, první dvojice začala využívat terénní služby 

Podporované bydlení Pomněnka 

 depistáž zájemců o poskytování tohoto typu služby 

 získávání dalších prostor pro potřeby tréninkového bydlení a hledání dalších 

finančních zdrojů 

Opatření 9.3 Zachování a rozvoj Charitní ošetřovatelské služby Charity Šumperk 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 V rámci tohoto opatření došlo během roku ke zkvalitnění Paliativní péče a také byl 

pro tuto péči zakoupený oxygenátor. 

Opatření 9.4 Zachování a rozvoj Půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek Charity 

Šumperk 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 v rámci tohoto opatření byly zakoupeny, další kompenzační pomůcky.  

 provádíme rozvoz těchto pomůcek, u lůžek také montáž. 
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Opatření 9.5 Zachování a rozvoj Půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek organizace 

PONTIS Šumperk, o.p.s. 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 služba je realizována v souladu s opatřeními uvedenými v komunitním plánu.  

 v roce 2016 byly zakoupeny dětské kompenzační pomůcky v reakci na potřebu nižší 

věkové cílové skupiny. 

Opatření 9.6 Zachování návazné služby Agentury domácí péče Victoria 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 funkční organizace, poskytování ošetřovatelské domácí péče 

 služba byla poskytována v souladu s komunitním plánem 

 vzdělávání sester v oblasti ošetřovatelské péče 

 nakup zdravotní techniky z grantů 

Opatření 9.7 Zachování návazné služby Bezpečný Šumperk, o.s. 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

  kulturně-vzdělávací akce pro veřejnost 

 ve spolupráci s městem Šumperkem udělování ocenění za mimořádné služby nebo 

činy 

Opatření 9.8 Zachování návazné služby Centra pro rodinu Šumperk, o.s. 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 nabídka služeb a aktivit je realizována v souladu s opatřením uvedeným v 

komunitním plánu 

Opatření 9.9 Zachování návazné služby Dětské centrum Pavučinka p.o. 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

Od 1. 1. 2015 jsou DC Ostrůvek, p.o. a DC Pavučinka Šumperk, p.o., sloučeny. 

Nástupnickou organizací je Dětské centrum Ostrůvek, p.o. 

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 Zdravotní péče 

o DD pro děti do 3 let věku 

o Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost  

o Rehabilitační ambulance 

o Psychologická ambulance 

o Speciálně pedagogická ambulance 

 Sociální poradenství  

 Edukace, zácviky  

 Respitní pobyty  

 Zápůjčky přístrojů 

 Jeslový pobyt  

 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) 

Opatření 9.10 Zachování návazné služby Kavárničky "nejen" pro seniory společnosti PONTIS 

Šumperk, o.p.s. 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 Kavárnička pro seniory musela ustoupit vzniku sociální rehabilitace a na přelomu 

roku 2016 a 2017 je nově realizována v nových prostorách Společenského střediska 

Sever. 

Opatření 9.11 Zachování návazné služby Klubu důchodců společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s. 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 činnost Klubu důchodců byla realizována v souladu s opatřeními uvedenými v 

komunitním plánu. 

http://www.dc-ostruvek-sumperk.cz/zdravotni-pece/psychologicka-pece
http://www.dc-ostruvek-sumperk.cz/zdravotni-pece/specialne-pedagogicka-pece
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Opatření 9.12 Zachování návazné služby Společenské středisko SEVER společnosti PONTIS Šumperk, 

o.p.s. 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 činnost byla realizována pod záštitou Univerzity volného času, která v současné době 

eviduje více jak 300 osob, kterým jsou poskytovány nabízené aktivizační činnosti. 

Opatření 9.13 Zachování návazné služby Střediska výchovné péče Dobrá Vyhlídka Šumperk 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 zajištění poskytování služby v souladu s Komunitním plánem 

 od 1. ledna 2016 je Středisko výchovné péče Dobrá Vyhlídka v Šumperku rozšířeno o 

internátní oddělení. 

Opatření 9.14 Zachování služeb Mateřských a rodinných center Brouček, PONTIS Šumperk, o.p.s., 

Komínkov, SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk a Vikýrek, Přátelé KOPRETIN, o.s. 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Rodinné centrum Brouček společnosti PONTIS Šumperk o.p.s. ukončilo svoji činnost. 

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 zajištění realizování aktivit a programů v souladu s Komunitním plánem 

Opatření 9.15 Zachování služeb organizace APLA – Asociace pomáhající lidem s autismem 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 zajištění a realizace služeb, aktivit a programů v souladu s Komunitním plánem 

Opatření 9.16 Zachování služeb organizace Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR 

– Klub Čtyřlístek 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 zajištění a realizace služeb, aktivit a programů v souladu s Komunitním plánem 

Opatření 9.17 Zachování služeb organizace Liga proti rakovině v Šumperku 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 zajištění a realizace aktivit a služeb v souladu s Komunitním plánem 

Opatření 9.18 Zachování služeb Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogické 

centrum Olomouckého kraje, pracoviště Šumperk 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 zajištění a realizace aktivit a služeb v souladu s Komunitním plánem 

Opatření 9.19 Zachování služeb Speciálního pedagogického centra při Schola Viva Šumperk 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 zajištění a realizace aktivit a služeb v souladu s Komunitním plánem  

Opatření 9.20 Zachování služeb Střediska volného času Doris Šumperk 

Stav opatření:  PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Realizované aktivity v rámci tohoto opatření: 

 zajištění a realizace aktivit a služeb v souladu s Komunitním plánem  

 


