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Úvodní slovo  

 

Vážení spoluobčané, 

 

jsem přesvědčen, že spektrum sociálních služeb v našem městě je velmi rozsáhlé a svou šíří u města 

naší velikosti výjimečné. Rozsah těchto služeb se pak každoročně rozšiřuje a zkvalitňuje. Tuto 

skutečnost bych rád doložil například vybudováním Domu se zvláštním režimem pro osoby bez přístřeší 

na Lužích, který byl pro 34 klientů otevřen v letošním roce a na jehož vybudování se město i významně 

finančně podílelo. Tato služba překračuje i hranice našeho města a slouží pro celý region. 

Nahlédnutím do rozpočtu města je zcela patrné a doložitelné, že sociální služby nejsou popelkou,  

ale jsou městem významně podporovány v řádu milionů Kč. Velmi pozitivní je skutečnost,  

že takto poskytované služby si nejsou nevraživými konkurenty, ale naopak svou činnost koordinují  

a dále zaplňují „bílá místa“ a vylepšují svoje služby. 

Výše uvedená tvrzení pak jistě doloží zpracovaný Komunitní plán sociálních služeb na území 

ORP Šumperk na období let 2019–2021, který zpracoval náš plánovací tým, za což mu patří velký dík. 

 

 

Tomáš Spurný 

starosta města Šumperka  
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1 Komunitní plánování sociálních služeb  

Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) je metoda, kterou lze na vymezeném území plánovat 

sociální služby tak, aby odpovídaly místním podmínkám, specifikům i potřebám jednotlivých občanů. Jedná 

se o otevřený a cyklický proces, jehož posláním je zajišťovat dostupnost sociálních služeb (časově, místně, 

kapacitně) tak, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají a zajišťují.  

Princip KPSS předpokládá zapojování a spolupráci všech, kterých se zpracovávaná oblast týká, tzv. triády, 

zástupců zadavatelů (obce, města) s poskytovateli a uživateli sociálních služeb, při vytváření komunitního 

plánu a společném vyjednávání o budoucí podobě služeb a realizaci konkrétních kroků. 

1.1 Sociální služby 

Sociální služby jsou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen zákon o sociálních službách), službami zajišťujícími pomoc a podporu lidem, kteří se ocitli v nepříznivé 

sociální situaci, a jsou poskytovány za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. 

Sociální služby jsou poskytovány jednotlivým občanům nebo jejich rodinám, pokud se ocitnou v nepříznivé 

sociální situaci a potřebují pomoc při jejím zvládání.  

S oblastí sociálních služeb úzce souvisejí aktivity, navazující služby, které zahrnují nabídku podpůrných 

činností, bez nichž by pomoc a podpora osobám v nepříznivé situaci byla neúplná, např. vzdělávání, 

volnočasové aktivity, alternativní doprava pro lidi s handicapem, dobrovolnictví apod.  

Sociální služby zahrnují  

Sociální poradenství: 

– základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace přispívající k řešení jejich 

nepříznivé sociální situace. Základní sociální poradenství je základní činností při poskytování všech 

druhů sociálních služeb, 

– odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních 

skupin osob v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, 

poradnách pro osoby se zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí  

a ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu; zahrnuje též sociální práci  

s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. 

Služby sociální péče: napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem 

podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení  

do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí  

a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí. 

Služby sociální prevence: napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy  

pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně 

znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby.  

Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace  

a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. 

Formy poskytování  sociálních služeb  

Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní: 

 pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb, 

 ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo 

dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování, 

 terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním 

prostředí. 

Forma poskytování sociálních služeb je v zásadě odvislá od druhu sociální služby, některé sociální služby 

mohou být poskytovány ve více formách současně, což zvyšuje dostupnost pro uživatele. 

1.2 Základní informace o sociálních službách poskytovaných na území  

SO ORP Šumperk   

Na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk (dále jen SO ORP Šumperk)  

k 30.09.2018 poskytuje 18 organizací 52 sociálních služeb registrovaných dle zákona o sociálních 

službách. Sociální služby jsou poskytovány širokému spektru cílových skupin uživatelů. 

Naprostá většina poskytovatelů sociálních služeb má své sídlo ve městě Šumperku. Pobytové sociální 

služby jsou poskytovány mimo město Šumperk také v obcích Olšany, Libina, Sobotín, Petrov nad Desnou, 

Nové Losiny a Bludov. Ostatní území SO ORP Šumperk je zajištěno terénními službami. 
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Čtvrtina sociálních služeb je poskytována ve více formách současně, z těchto 13 sociálních služeb je  

11 služeb poskytováno ambulantní a terénní formou, 1 služba pobytovou a ambulantní formou a 1 služba 

je poskytována současně pobytovou, ambulantní i terénní formou.  

Formy poskytování sociálních služeb na území SO ORP Šumperk: 

 pobytová forma 19 služeb, 

 ambulantní forma 24 služeb, 

 terénní forma 22 služeb. 

Tabulka č. 1: Přehled počtu poskytovaných druhů sociálních služeb v SO ORP Šumperk  

 druh služby 
k 

31.12.2017 

k 

30.09.2018 

Sociální poradenství 

§ 37 Sociální poradenství 5 5 

Služby sociální péče  

§ 39 Osobní asistence 2 2 

§ 40 Pečovatelská služba  4 4 

§ 43 Podpora samostatného bydlení 1 1 

§ 44 Odlehčovací služby 4 4 

§ 45 Centra denních služeb 1 1 

§ 46 Denní stacionář 2 1 

§ 47 Týdenní stacionáře 1 1 

§ 48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 2 2 

§ 49 Domovy pro seniory 3 3 

§ 50 Domovy se zvláštním režimem 3 4 

§ 51 Chráněné bydlení 3 3 

§ 52 Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče 1 1 

Služby sociální prevence  

§ 57 Azylové domy 2 2 

§ 59 Kontaktní centra 1 1 

§ 60 Krizová pomoc 1 1 

§ 60a Intervenční centra 1 1 

§ 61 Nízkoprahová denní centra 1 1 

§ 62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 1 2 

§ 63 Noclehárny 1 1 

§ 65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 2 2 

§ 66 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 4 4 

§ 69 Terénní programy 2 2 

§ 70 Sociální rehabilitace 3 3 

  51 52 

Kromě sociálních služeb uvedených v tabulce výše mohou obyvatelé SO ORP Šumperk využívat další služby: 

a) na území obcí SO ORP Šumperk působí další terénní sociální služby, jejichž územní působnost  

je proměnlivá s ohledem na aktuální potřeby uživatelů (např. služby rané péče), 

b) obyvatelé obcí na území SO ORP Šumperk mohou využívat ambulantní nebo pobytové služby s místem 

poskytování služby mimo území SO ORP Šumperk. 

Přehled poskytovatelů sociálních služeb a jimi poskytovaných sociálních služeb registrovaných dle zákona  

o sociálních službách je součástí přílohy č. 2 Přehled sociálních služeb.  
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2 Sociálně -demografická  analýza  

2.1 Základní charakteristika správního  obvodu obce s rozšířenou  

působností Šumperk  

Území SO ORP Šumperk se rozprostírá na severu Olomouckého kraje v okrese Šumperk. Okres Šumperk je 

jeden z 5 okresů na území Olomouckého kraje. Začátkem roku 2003 zanikly okresní úřady a samosprávné 

kraje se od té doby pro účely státní správy dělí na SO ORP. Okres Šumperk se dělí na SO ORP Mohelnice, 

Šumperk a Zábřeh, ty dále na správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem, a to Hanušovice, 

Mohelnice, Šumperk a Zábřeh. 

Obrázek č. 1: Administrativní členění 

Olomouckého kraje 

Obrázek č. 2: Geografická mapa Olomouckého 

kraje 

  

Zdroj: https://www.czso.cz/csu/xm/mapy_kartogramy 

Tabulka č. 2: Vybrané údaje o SO ORP Olomouckého kraje k 31.12.2016 

SO ORP  
Počet 

Výměra 

v ha1 

Hustota 

zalidnění 

(osoby/km2) 

Celkový 

přírůstek obcí obyvatel 

Hranice 32 34 397  33 495  102,7 –45 

Jeseník 24 38 957  71 903  54,2 –304 

Konice 21 10 754  17 811  60,4 –70 

Lipník nad Bečvou 14 15 252  11 863  128,6 –34 

Litovel 20 23 755  24 750  96,0 –16 

Mohelnice 14 18 305  18 835  97,2 –88 

Olomouc 46 163 599  81 695  200,3 442 

Prostějov 76 98 003  59 892  163,6 32 

Přerov 59 81 282  40 076  202,8 –218 

Šternberk 22 24 164  33 610  71,9 –27 

Šumperk 36 69 707  85 746  81,3 –233 

Uničov 10 22 474  20 745  108,3 –58 

Zábřeh 28 33 276  26 726  124,5 –176 

                                                           
1 V souvislosti se zmenšením území Vojenského újezdu Libavá k 01.01.2016 došlo ke zmenšení výměry SO ORP Olomouc  

o 4 168 ha, ke zvětšení výměry SO ORP Šternberk o 2 942 ha a ke zvětšení výměry SO ORP Hranice o 956 ha. 
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SO ORP Šumperk je co se rozlohy týče nejrozlehlejší, hustotou zalidnění se však řadí až na 10. příčku  

a celkový přírůstek obyvatel je po SO ORP Jeseník druhý nejnižší ze všech 13 správních obvodů 

Olomouckého kraje. 

Největší sídla na území a nejhustší komunikační sítě jsou situovány v intenzivně osídlené části SO ORP, 

v ose Bludov – Šumperk – Loučná nad Desnou, velikost a četnost sídel (stejně jako hustota komunikační 

sítě) razantně klesá směrem do hornaté části území. Reliéf území je tvořen nejvyššími moravskými  

a slezskými pohořími Hrubým Jeseníkem a Králickým Sněžníkem. Podhůří obou pohoří tvoří Hanušovická 

vrchovina, do části území zasahuje Nízký Jeseník. Hornatější část území (především severní a východní) má 

charakter přírodní krajiny s loukami a rozsáhlými lesními porosty. Střední část území v ose Bludov – 

Šumperk – Velké Losiny má charakter intenzivně využívané kulturní krajiny s poměrně pestrou strukturou 

využití především relativně členitým reliéfem (západní a východní část). Plochá střední část území má 

vysoký podíl orné půdy a antropogenizovaných ploch.2 

Obrázek č. 3: Obecně geografická mapa SO ORP Šumperk  

 

Zdroj: www.czso.cz  

Administrativní  členění SO ORP Šumperk  

SO ORP Šumperk je jeden ze 13 správních obvodů Olomouckého kraje. Je tvořen 36 obcemi, z toho mají  

3 obce status města – Hanušovice, Staré Město a Šumperk. Celkový počet částí obcí je 87. 

 POÚ3 Šumperk   Bludov, Bohdíkov, Bohutín, Bratrušov, Bušín, Chromeč, Dlouhomilov, Dolní 

 Studénky, Hraběšice, Hrabišín, Jakubovice, Janoušov, Libina, Loučná nad Desnou, 

 Nový Malín, Olšany, Oskava, Petrov nad Desnou, Písařov, Rapotín, Rejchartice, Ruda 

 nad Moravou, Sobotín, Sudkov, Šumperk, Velké Losiny, Vernířovice,  Vikýřovice. 

 POÚ Hanušovice  Branná, Hanušovice, Jindřichov, Kopřivná, Malá Morava, Staré Město, Šléglov,  

 Vikantice. 

 

                                                           
2 Zdroj: Strategie území správního obvodu ORP Šumperk v oblasti předškolní výchovy a základního školství, sociálních 

služeb, odpadového hospodářství, podpory podnikání a zaměstnanosti a infrastruktury pro veřejnou dopravu 
3 POÚ – Obce s pověřeným obecním úřadem 
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Obrázek č. 4: Administrativní mapa SO ORP Šumperk 

 

Zdroj: www.czso.cz 

Z celkového počtu 36 obcí ve SO ORP Šumperk mají k 31.12.2017 do 100 obyvatel 3 obce, kdy nejmenší 

obec, Šléglov, má 42 obyvatel. Mezi 100–1 000 obyvatel má 14 obcí, 1 000–3 000 obyvatel má 13 obcí  

a 3 000–3 600 obyvatel má 5 obcí (Nový Malín, Libina, Rapotín, Hanušovice a Bludov). Nejvíce obyvatel žije 

ve městě Šumperku, a to 26 151, druhá největší obec dle počtu obyvatel je Nový Malín, který má 3 514 

obyvatel, jedná se o obec v těsné blízkosti města Šumperka. 



 

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

6 

Graf č. 1: Podíl obcí ve SO ORP Šumperk dle počtu obyvatel, k 31.12.2017 

 

Místní  akční skupiny  

Místní akční skupina (dále jen MAS) je na politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, 

neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejné 

moci), které spolupracuje na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních 

programů pro svůj region metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního 

prostředí ve venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních 

prostředků.4 Na území SO ORP Šumperk působí dvě MAS: 

 MAS Šumperský venkov – Bludov, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Hraběšice, Hrabišín, Libina, Loučná 

nad Desnou, Nový Malín, Oskava, Petrov nad Desnou, Rapotín, Rejchartice, Sobotín, Velké Losiny, 

Vernířovice, Vikýřovice. 

Ve výzvách MAS Šumperský venkov budou podporovány projekty směřující k těmto tématům: 

– Zaměstnanost – zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob 

sociálně vyloučených na trhu práce, podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni, 

vzdělávání, odstraňování bariér začínajícího podnikání. 

– Sociální služby (vč. komunitních center) – podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených  

či sociálním vyloučením ohrožených; podpora komunitních center a komunitní sociální práce, 

vzdělávání pracovníků, podpora sociálního bydlení, zdravotně sociální služby, dobrovolnické  

a mentoringové programy. 

– Prorodinná opatření – podpora a rozvoj aktivit jako jsou školní družiny, kluby, příměstské tábory, 

dětské skupiny, individuální péče o děti apod.5 

 MAS Horní Pomoraví – Bohdíkov, Branná, Bratrušov, Bušín, Hanušovice, Jakubovice, Janoušov, 

Jindřichov, Kopřivná, Malá Morava, Olšany, Písařov, Ruda nad Moravou, Staré Město, Šléglov, 

Vikantice. MAS Horní Pomoraví zahrnuje také obce na území SO ORP Zábřeh a Mikroregion Zábřežsko. 

Ve výzvách MAS Horní Pomoraví budou podporovány: 

– Sociální služby pro vymezené cílové skupiny se zaměřením na návrat těchto osob zpět do 

společnosti a na trh práce, na udržení se na trhu práce a na umožnění přístupu ke službám 

podporujícím návrat na trh práce. Budou podporovány pouze sociální služby poskytované terénní 

a ambulantní formou. Jako pobytové budou podporovány jen odlehčovací služby a krizová pomoc 

podle § 44 a 60 zákona o sociálních službách. 

– Programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem (nikoli komerčním), které mají příznivý 

dopad na osoby z cílových skupin v území MAS. 

– Aktivity směřující k profesionální realizaci sociální práce jako činnosti zaměřené na pomoc 

komunitám zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. 

Komunitní sociální práce = činnosti nad rámec základních činností sociálních služeb podle zákona  

o sociálních službách, realizované v přirozené komunitě, Komunitní centra = centra začleněná  

                                                           
4 http://nsmascr.cz/o-nas/mistni-akcni-skupiny/ 
5 http://www.sumperskyvenkov.cz/dotace/opz-operacni-program-zamestnanost/ 
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do běžné komunity. Cílovou skupinou je komunita a její členové (tj. osoby sociálně vyloučené  

nebo sociálním vyloučením ohrožené a další členové komunity)6. 

Svazky obcí 

Předmětem činnosti svazku obcí mohou být zejména ty činnosti a záležitosti, které jsou svěřeny  

do samostatné působnosti obcí, resp. činnosti, které jsou určeny k ochraně a prosazování společných 

zájmů obcí. Základem právní úpravy svazků obcí je § 49–53 dle zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích. 

 Svazek obcí regionu Ruda – vznikl v roce 1999 seskupením pěti spádových obcí a patří mezi menší 

existující mikroregiony Olomouckého kraje, co se počtu obyvatel týče. Střediskem regionu je obec  

Ruda nad Moravou.  

Obce Svazku obcí region Ruda jsou: Bohdíkov, Bušín, Janoušov, Olšany, Ruda nad Moravou. 

 Svazek obcí Údolí Desná – je tvořen devíti obcemi a byl založen v roce 1997 za účelem zprovoznění 

povodní zničené železniční tratě Šumperk – Kouty nad Desnou, Petrov nad Desnou – Sobotín.  

Obce Svazku obcí Údolí Desné jsou: Vikýřovice, Rapotín, Velké Losiny, Loučná nad Desnou, Petrov  

nad Desnou, Sobotín, Rejchartice, Hraběšice, Vernířovice. 

2.2 Obyvatelstvo SO ORP Šumperk  

Počet obyvatel k 31.12.2017 byl na území SO ORP Šumperk 69 451, z tohoto počtu žilo ve městě 

Šumperku 26 151 obyvatel, což představuje 37,65 % obyvatel z celkového počtu obyvatel SO ORP 

Šumperk. Z celkového počtu obyvatel na území SO ORP Šumperk žije: 

 ve 3 nejmenších obcích, Vikantice, Janoušov a Šléglov, dohromady 0,24 % obyvatel,  

 8,97 % obyvatel ve 14 obcích s počtem obyvatel 100–1 000,  

 53,14 % obyvatel v 18 obcích s počtem obyvatel 1 000–3 600.  

Graf č. 2: Vývoj počtu obyvatel na území SO ORP Šumperk, 2001–2017 

 

Graf výše znázorňuje vývoj počtu obyvatel na území SO ORP Šumperk, ze kterého je patrné, že počet 

obyvatel ve SO ORP Šumperk má klesající tendenci. Ta bude pokračovat také do budoucna, dle prognózy 

počtu obyvatel ztratí SO ORP do roku 2030 další 4 tisíce obyvatel a zmenší se tak zhruba na 66 000. 

Základní demografické  údaje SO ORP Šumperk  

Celkový přírůstek obyvatelstva představuje změnu počtu obyvatel v důsledku přirozené měny obyvatel (živě 

narození – zemřelí) a změny stěhováním (přistěhovalí – vystěhovalí). Z následující tabulky je patrné,  

že ve sledovaném období let 2006–2016 dosáhl celkový přírůstek kladné hodnoty pouze v roce 2008,  

kdy celkový přírůstek činil +7 obyvatel. Přirozený přírůstek dosáhl kladných hodnot v letech 2008 a 2009.  

Od roku 2009 celkový přírůstek dosahuje již pouze záporných hodnot, a to i přesto, že v roce 2009 dosáhl 

přirozený přírůstek kladné hodnoty. Nejvyšší záporné hodnoty dosáhl celkový přírůstek v roce 2015,  

a to –348 obyvatel.  

 

                                                           
6 http://is.hvjdesign.eu/dokumenty/mp_opz/1__vyzva_mas_horni_pomoravi___opz___socialni_sluzby_i_/ 

mp_opz_1501492680.pdf 
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Tabulka č. 3: Základní demografické údaje SO ORP Šumperk, 2006–2016 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Počet obyvatel k 31.12. 72 266 72 182 72 189 72 078 71 857 71 109 70 838 70 621 70 288 69 940 69 707 

Průměrný věk mužů  38,5 38,8 39,1 39,3 39,5 39,9 40,2 40,5 40,7 40,9 41,2 

Průměrný věk žen  41,7 41,8 42,1 42,4 42,7 43,1 43,3 43,6 43,9 44,1 44,4 

Živě narození 722 799 765 794 763 617 642 698 643 690 647 

Zemřelí celkem 740 804 707 736 801 741 778 804 756 834 735 

Přirozený přírůstek –18 –5 58 58 –38 –124 –136 –106 –113 –144 –88 

Přistěhovalí 719 772 730 591 690 675 647 687 642 727 779 

Vystěhovalí 838 851 781 760 873 796 782 798 862 931 924 

Přírůstek stěhováním –119 –79 –51 –169 –183 –121 –135 –111 –220 –204 –145 

Celkový přírůstek –137 –84 7 –111 –221 –245 –271 –217 –333 –348 –233 

2.2.1  Vývoj počtu obyvatel  v obcích SO ORP Šumperk  

Tabulka č. 4: Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých obcích SO ORP Šumperk, 2007–2017  

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bludov 3 139 3 155 3 181 3 150 3 127 3 117 3 130 3 101 3 093 3 061 3 041 

Bohdíkov 1 431 1 433 1 415 1 403 1 366 1 367 1 349 1 341 1 325 1 333 1 334 

Bohutín 809 811 809 809 791 783 772 752 754 782 779 

Branná 296 292 290 282 295 295 294 297 291 282 269 

Bratrušov 574 573 573 586 632 633 629 633 619 621 627 

Bušín 421 429 431 420 413 409 409 401 395 398 395 

Dlouhomilov 476 487 489 483 477 473 474 475 468 476 474 

Dolní Studénky 1 313 1 320 1 307 1 310 1 296 1 294 1 287 1 273 1 288 1 330 1 357 

Hanušovice 3 438 3 446 3 448 3 472 3 352 3 304 3 290 3 251 3 181 3 166 3 159 

Hraběšice 124 122 126 128 143 146 144 152 150 158 167 

Hrabišín 862 865 865 865 861 854 844 831 838 853 852 

Chromeč 586 583 583 588 573 580 578 576 568 564 567 

Jakubovice 192 189 195 195 202 207 204 201 203 207 206 

Janoušov 49 49 51 50 51 49 48 46 43 43 48 

Jindřichov 1 411 1 402 1 372 1 360 1 310 1 291 1 266 1 265 1 250 1 220 1 209 

Kopřivná 290 288 290 284 268 267 253 262 267 267 271 

Libina 3 489 3 490 3 506 3 545 3 475 3 463 3 437 3 406 3 363 3 350 3 335 

Loučná nad Desnou 1 842 1 833 1 809 1 779 1 729 1 716 1 665 1 661 1 640 1 622 1 601 

Malá Morava 568 565 580 575 545 528 525 510 513 520 513 

Nový Malín 3 008 3 114 3 172 3 203 3 293 3 326 3 367 3 393 3 436 3 474 3 514 

Olšany 1 086 1 107 1 111 1 104 1 123 1 120 1 118 1 095 1 092 1 079 1 065 

Oskava 1 420 1 419 1 410 1 390 1 376 1 374 1 358 1 362 1 327 1 287 1 284 

Petrov nad Desnou 7 x x x 1 183 1 186 1 199 1 195 1 200 1 201 1 185 1 196 

Písařov 704 696 711 701 705 719 728 724 724 713 724 

Rapotín 3 196 3 259 3 252 3 222 3 236 3 230 3 238 3 213 3 234 3 256 3 263 

Rejchartice 190 189 192 192 188 192 190 189 187 189 179 

Ruda nad Moravou 2 569 2 598 2 651 2 663 2 578 2 579 2 583 2 571 2 588 2 565 2 553 

Sobotín 2 386 2 357 2 416 1 260 1 225 1 213 1 191 1 198 1 198 1 191 1 149 

Staré Město 1 955 1 911 1 879 1 853 1 803 1 784 1 766 1 746 1 739 1 728 1 726 

Sudkov 1 174 1 159 1 156 1 145 1 127 1 123 1 131 1 134 1 130 1 131 1 130 

Šléglov 34 31 32 34 37 36 39 46 43 39 42 

Šumperk 27 946 27 754 27 492 27 337 27 040 26 870 26 806 26 697 26 478 26 305 26 151 

Velké Losiny 2 783 2 803 2 765 2 748 2 724 2 686 2 668 2 643 2 654 2 643 2 623 

Vernířovice 199 199 194 192 194 198 213 213 218 215 209 

Vikantice 93 93 89 85 72 73 72 77 79 78 79 

Vikýřovice 2 129 2 168 2 236 2 261 2 296 2 340 2 360 2 353 2 363 2 376 2 360 

Zdroj: ČSÚ 

                                                           
7 K 01.01.2010 došlo na základě obecního referenda k oddělení obce Petrov nad Desnou od obce Sobotín. 
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V SO ORP Šumperk dochází k odlišnému vývoji počtu obyvatel, v okrajových částech SO ORP Šumperk,  

ale také ve městě Šumperku dochází k postupnému poklesu počtu obyvatel. Naopak v obcích v okolí 

Šumperka počet obyvatel roste, a to především díky migraci, vystěhování se z města do blízkých obcí.  

Hrubá míra migračního salda udává změnu v počtu populace na 1 000 obyvatel. Největší odliv obyvatelstva 

za 10 let mezi roky 2007–2017 je zaznamenán v severovýchodní části území, zejména ve správním 

obvodu POÚ Hanušovice a v obci Loučná pod Desnou. V absolutních hodnotách nejvíce obyvatel ztratil 

Šumperk, a to 1 795 obyvatel. Naopak kladné saldo pozorujeme v obcích v těsném zázemí města 

Šumperka, nejvíce pak v Novém Malíně, kde za 10 let přibylo 506 obyvatel. 

Dle prognózy počtu obyvatel do roku 2030 vzroste podíl obyvatel ve věku 65 a více let z 20,9 % v roce 

2018 na 24,1 %, tzn. téměř čtvrtina obyvatel v rámci SO ORP Šumperk bude v roce 2030 v seniorském 

věku, s čímž je nutné počítat v oblasti plánování sociálních služeb. Očekávaný nárůst seniorů v roce 2030 

o 1 513 osob představuje zvýšení o 3,2 % oproti roku 2018. Dětí do 14 let bude ubývat, v roce 2030 je 

očekáván podíl dětí ve věku 0–14 let ve výši 13,7 %, což je o 1,5 % méně než v roce 2018.  

Tabulka č. 5: Počet a podíl věkových skupin obyvatelstva pro roky 2018 a 2030 

Pohlaví 
Věková 

skupina 

Počet Podíl 

2018 2030 Rozdíl 2018 2030 Rozdíl 

Celkem 

0–14 10 522 9 104 –1 418 15,2 % 13,7 % –1,5 % 

15–64 44 407 41 316 –3 091 63,9 % 62,2 % –1,8 % 

65+ 14 522 16 035 1 513 20,9 % 24,1 % 3,2 % 

Celkem 69 451 66 455 –2 996 100,0 % 100,0 % – 

Muži 

0–14 5 350 4 646 –704 15,7 % 14,3 % –1,4 % 

15–64 22 644 21 102 –1 542 66,5 % 65,0 % –1,4 % 

65+ 6 081 6 699 618 17,8 % 20,6 % 2,8 % 

Celkem 34 075 32 448 –1 627 100,0 % 100,0 % – 

Ženy 

0–14 5 172 4 458 –714 14,6 % 13,1 % –1,5 % 

15–64 21 763 20 213 –1 550 61,5 % 59,4 % –2,1 % 

65+ 8 441 9 336 895 23,9 % 27,5 % 3,6 % 

Celkem 35 376 34 007 –1 369 100,0 % 100,0 % – 

Zdroj: ČSÚ, 2018, Běžná evidence obyvatelstva, zpracování ACCENDO 

Dětská složka obyvatel klesala z původní hodnoty v roce 2006 (15,0 % obyvatelstva) až na hodnotu 14,4 %,  

a následně vzrostla na aktuální maximální hodnotu 15,2 % v roce 2018. Do budoucna je ale očekáván její 

opětovný pokles až na hodnotu 13,7 % v roce 2030.  

Vývoj seniorů má opačné tendence, od roku 2006 předstihl svým podílem na populaci SO ORP Šumperk 

dětskou složku a docházelo k jeho prudkému růstu na hodnotu 20,9 % obyvatel v roce 2018. Jak již bylo 

uvedeno výše, je předpokládán další nárůst podílu seniorské složky populace až na 24,1 % v roce 2030. 

Na základě provedené demografické prognózy vývoje počtu obyvatel v jednotlivých věkových kategoriích  

do roku 2030 lze předpokládat, že se výrazně zvedne počet seniorů (osob 65 let a více), především žen. 

Stárnutím početných věkových skupin obyvatelstva se výrazně zvýší v roce 2030 počet seniorů nad 75 let,  

u kterých je potřeba počítat se zvýšenou potřebou sociální péče a sociálních služeb. Dále je počítáno 

s výrazným nárůstem počtu osob ve věkové kategorii 50–59 let, které je nutné připravit na seniorský věk. 

Z demografické prognózy je zřejmé snížení počtu osob ve věku 0–14 let (chlapců i dívek v přibližně stejném 

procentním zastoupení), dále je zřejmý výraznější pokles počtu osob v produktivním věku 25–50 let. 8 

2.2.2  Věková skladba obyvatel  

Z grafu níže je patrné, že počet obyvatel ve věkové kategorii 15–64 let stále klesá, v roce 2017 je to  

o 6 753 obyvatel méně než v roce 2007.  

U věkové skupiny obyvatel 0–14 let docházelo ve sledovaném období od roku 2007 do roku 2013 

k mírnému poklesu, od roku 2014 dochází u této věkové skupiny k pozvolnému růstu.  

Pouze u věkové skupiny obyvatel 65 let a více dochází v celém sledovaném období k nárůstu počtu 

obyvatel, v roce 2017 je to o 4 034 obyvatel více než v roce 2007. 

 

 

                                                           
8 Zdroj: ACCENDO, Demografická analýza správního obvodu ORP Šumperk  
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Graf č. 3: Věková skladba obyvatel SO ORP Šumperk k 31.12. 

 

2.2.3  Vzdělanostní struktura obyvatelstva 

Následující graf zobrazuje informace o rozdělení populace starší 15 let podle nejvyššího ukončeného 

vzdělání v roce 2011 ve městě Šumperku a na celém území SO ORP Šumperk. 

Graf č. 4: Vzdělanostní struktura obyvatel starších 15 let, srovnání město Šumperk a SO ORP Šumperk  

 

Zdroj: SLDB 2011 

 Při srovnání vzdělanostní struktury obyvatel starších 15 let ve městě Šumperku a na území SO ORP 

Šumperk vyplývá, že v Šumperku je vyšší zastoupení obyvatel s vysokoškolským vzděláním (+4,11 %), 

vyšším odborným vzděláním (+0,40 %), nástavbovým studiem (+0,67 %) a úplným středním vzděláním  

s maturitou (+3,62 %).  

 Naopak na celém území  SO ORP Šumperk je oproti městu Šumperku vyšší podíl osob se středním 

vzděláním včetně vyučení bez maturity (+5,37 %), s nejvyšším dosaženým vzděláním základním včetně 

neukončeného (+3,29 %) a osob bez vzdělání (+0,21 %). 

Ze srovnání let 2001 a 2011, viz graf níže, vyplývá, že na území SO ORP Šumperk sílí populace s vyšším 

vzděláním, zvýšil se podíl obyvatel s nejvyšším dokončeným vzděláním úplným středním s maturitou, 

nástavbovým studiem, vyšším odborným a vysokoškolským vzděláním, ale na druhou stranu se zvýšil také 

podíl obyvatel bez vzdělání. Podíl osob se základním či neukončeným základním vzděláním a se vzděláním 

středním bez maturity včetně vyučených se v roce 2011 ve srovnání s rokem 2001 snížil.  
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Graf č. 5: Vzdělanostní struktura obyvatel starších 15 let, SO ORP Šumperk, srovnání let 2001 a 2011  

 

Zdroj. SLDB 

 V roce 2011 i v roce 2001 byli nejpočetnější skupinou, co se týče nejvyššího ukončeného vzdělání, 

obyvatelé se středoškolským vzděláním včetně vyučení bez maturity, kteří představovali více než třetinu 

obyvatel území SO ORP Šumperk starších 15 let.  

 Druhou nejpočetnější skupinou byli v roce 2011 obyvatelé s úplným středním vzděláním s maturitou  

na rozdíl od roku 2001, kdy byli druhou nejpočetnější skupinou obyvatel občané se základním 

vzděláním včetně neukončeného. 

2.2.4  Index stáří   

Index stáří vyjadřuje, kolik obyvatel ve věku 65 let a více připadá na 100 dětí do 15 let věku. Z údajů v grafu 
níže je zřejmé, že v roce 2001 na 100 dětí ve věku 0–14 let připadlo 80 seniorů, kdežto v roce 2017 
na 100 dětí ve věku 0–14 let připadá již 138 seniorů. 

V SO ORP Šumperk bylo více dětí do 15 let než osob ve věku 65 let a více:  

 v roce 2007 ve 22 obcích (z 35 obcí), 

 v roce 2010 ve 20 obcí (z 36 obcí)9, 

 v roce 2012 ve 12 obcích (z 36 obcí), 

 v roce 2017 již pouze v 7 obcích (z 36 obcí). 

Graf č. 6: Index stáří 

 

Zdroj: Veřejná databáze ČSÚ 

Největší podíl seniorů, přes 25 %, mají obce Janoušov, Loučná nad Desnou a Dlouhomilov, početně 

nejvýznamnější z uvedených obcí je pak Loučná nad Desnou, kde žije 427 seniorů. Naopak nejmenší 

                                                           
9 K 01.01.2010 došlo na základě obecního referenda k oddělení obce Petrov nad Desnou od obce Sobotín. 
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relativní zastoupení seniorské složky mezi 10 % až 15 % pozorujeme v obcích Nový Malín, Hraběšice 

a Kopřivná a Šléglov. Z hlediska absolutního počtu žije nejvíce seniorů v Šumperku (6 024), Libině (699), 

Velkých Losinách (653), Bludově (636), Hanušovicích (627) a Rapotíně (606). 

Ve správním obvodu POÚ Šumperk je 13 105 seniorů (65 a více let), což znamená podíl 21,1 % z celkového 

počtu obyvatel na jeho území. Ve správním obvodu POÚ Hanušovice je pak 1 417 seniorů, což představuje 

19,5 % populace na jeho území. Celkem je ve SO ORP Šumperk 14 522 seniorů a jejich zastoupení 

v populaci je 20,9 %. 10 

2.3 Nezaměstnanost 

Graf č. 7: Podíl nezaměstnaných osob v obcích SO ORP Šumperk, k 31.12.2017 

 

Zdroj: CSÚ  

                                                           
10 Zdroj: ACCENDO, Demografická analýza správního obvodu ORP Šumperk  
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Olomoucký kraj je území, které je vnitřně poměrně výrazně diferencované. Odlišnosti mezi centrální  

a severní částí kraje (které najdeme již na úrovni geografických charakteristik), se pak promítají  

i do charakteru a stupně rozvoje ekonomiky, do oblasti infrastruktury, lidských zdrojů a samozřejmě  

i (ne)zaměstnanosti. Pro zjednodušení můžeme mluvit o trhu práce v horských okresech (Jeseník  

a Šumperk) a v hanáckých okresech (Olomouc, Prostějov a Přerov), i když samozřejmě i v rámci jednotlivých 

okresů existují v mnoha případech velké rozdíly v charakteru mikroregionů. Ekonomika hanáckých okresů  

je více stabilní a více diverzifikovaná, ekonomika v horských okresech je silněji ovlivněna sezónností  

a možnosti jejího rozvoje jsou limitovány infrastrukturou, zvláště dopravní. 

Okres Šumperk leží v dopravně odlehlejší části kraje, nezaměstnanost je z velké míry ovlivněna existencí 

špatně dostupných oblastí s minimem pracovních příležitostí. V tomto okrese se důsledky světové 

hospodářské krize projevily v minulých letech s největší silou. Šumpersko bylo postiženo nejen masovým 

propouštěním u velkých zaměstnavatelů, ale i krachem významných podniků s dlouholetou tradicí,  

jejichž případná obnova v budoucnu je v mnoha případech nereálná. 

Určitým specifikem Olomouckého kraje jsou poměrně výrazné rozdíly v nezaměstnanosti mezi jednotlivými 

okresy. Vysoká nezaměstnanost na severu kraje (i v dalších okrajových regionech) je dána špatnou 

dopravní dostupností a nedostatkem místních pracovních příležitostí.11 

Tabulka č. 6: Podíl nezaměstnaných osob v SO ORP Šumperk, k 31.12. 

 
2014 2015 2016 2017 

podíl nezaměstnaných osob 9,5 % 7,3 % 6,8 % 4,9 % 

Graf č. 8: Podíl nezaměstnaných osob správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, k 31.12. 

 
Zdroj: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem 

2.4 Zadluženost 

Exekuce představují významný problém pro stále více českých domácností. Oproti roku 2016 se počet lidí 

v exekuci v ČR zvýšil o 3,4 %. V Olomouckém kraji, stejně jako na území SO ORP Šumperk, došlo v roce 

2017 ve srovnání s rokem 2016 k mírnému snížení podílu osob v exekuci. Stále více osob má však problém 

s vícečetnými exekucemi, tři a více exekucí má na území SO ORP Šumperk aktuálně 58 % osob z celkového 

počtu osob v exekuci.  

Průměrný věk českého dlužníka v exekuci je 44 let. Přibývá exekucí vedených proti seniorům, kdy v roce 

2017 byl ve SO ORP Šumperk podíl seniorů v exekuci 8 % a podíl dětí a mladistvých v exekuci byl 0,41 % 

z celkového počtu osob v exekuci. Obcí s nejvyšším podílem dětí a mladistvých na území SO ORP Šumperk 

je Oskava (7,69 % z celkového počtu osob v exekuci v dané obci). 

V SO ORP Šumperk je podíl osob v exekuci 10,32 % a řadí se na 63. příčku (1 = nejhorší) z 206 správních 

obvodů obcí s rozšířenou působností v rámci celé ČR. Průměrný počet exekucí je 4,9 na osobu a celkový 

počet exekucí je 29 940. 

 

                                                           
11 Zdroj: http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/olk/statistiky/OLkraj1217_VER.pdf 
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Obrázek č. 5: Mapa exekucí ČR, podíl osob v exekuci, 2017 

 
http://mapaexekuci.cz/mapa/ 

Ve SO ORP Šumperk má nejvyšší podíl osob v exekuci Staré Město (66,26 %) a Kopřivná (20,83 %), 
v dalších 11 obcích je podíl osob v exekuci 10 % až 20 %. Nejmenší podíl osob v exekuci je v Janoušově 
(2,78 %), ve zbývajících 22 obcích je podíl osob v exekuci 3 % až 10 %, včetně Šumperka (9,17 %). 

Z celkového počtu osob v exekuci v dané obci je nejvyšší podíl osob v exekuci ve věkové kategorii:  

 65 let a více v obci Hraběšice (50 %), Vikantice (37,5 %) a Šléglov (33,3 %), 

 ve věku 18–29 let v obci Vernířovice (20 %) a Písařov (18,75 %). 

2.5 Kriminalita 

Území SO ORP Šumperk spadá pod Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk. 
Územní odbor Šumperk svou činnost vykonává na teritoriu okresu Šumperk, v rámci kterého je dislokováno 
5 obvodních oddělení: Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Velké Losiny a Hanušovice. Z těchto je obvodní 
oddělení Šumperk nejzatíženějším oddělením Územního odboru Šumperk. 

Tabulka č. 7: Rizikovost okresu Šumperk  

  2013 2014 2015 2016 2017 2016–2017 

Kriminalita  2 318 2 320 2 066 2 020 1 719 –301 

Stíháno osob 1 201 1 197 1 027 1 197 936 –261 

Objasněnost v % 54,23 62,16 63,89 68,61 68,55 0,27 

Zkrácené přípravné řízení – počet skutků 692 778 435 490 385 –105 

Kriminalita na území SO ORP Šumperk  

Graf č. 9: Celkový nápad trestných činů dle obvodních oddělení 

 

Zdroj: http://www.mapakriminality.cz 
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V roce 2017 bylo na území SO ORP Šumperk (obvodní oddělení Šumperk, Hanušovice a Velké Losiny) 

spácháno celkem 1 161 trestných činů, což je o 157 trestných činů méně než v roce 2016. V rámci 

obvodních oddělení Šumperk, Hanušovice a Velké Losiny se podařilo objasnit 68,91 % evidovaných 

trestných činů. 

Skladba kriminality  

Z celkového nápadu trestné činnosti na teritoriu SO ORP Šumperk má největší podíl majetková trestná 

činnost s nápadem 404 trestných činů. Jedná se především o krádeže vloupáním a krádeže prosté. 

Tabulka č. 8: Skladba kriminality dle obvodních oddělení, 2017 

 
OOP Šumperk OOP Hanušovice OOP Velké Losiny 

Majetková kriminalita celkem 316 41 47 

Násilná + mravnostní kriminalita 129 14 33 

Ostatní kriminalita celkem 265 47 45 

Hospodářská kriminalita 193 14 17 

2.6 Sociální dávky závislé na  příjmu 

Ve srovnání s předchozími roky dochází k poklesu počtu vyplacených dávek státní sociální podpory  

a pomoci v hmotné nouzi, ale také celkové výše všech sledovaných dávek. 

Dávky státní  sociální podpory (SSP)  

 příspěvek na bydlení, přídavek na dítě. 

Tabulka č. 9: Dávky státní sociální podpory, SO OÚ ORP Šumperk  

    2014 2015 2016 2017 

Příspěvek na bydlení 

počet dávek 16 403 15 952 14 810 12 780 

index na 10 tis. obyv. 2 333,68 2 270,42 2 114,90 1 831,86 

výše dávek  49.964.014 Kč 48.396.009 Kč 45.974.703 Kč 41.624.425 Kč 

Přídavek na dítě 

počet dávek 41 789 39 458 35 564 28 871 

index na 10 tis. obyv. 5 945,40 5 616,00 5 078,61 4 138,32 

výše dávek  25.376.963 Kč 23.908.808 Kč 21.529.470 Kč 17.920.640 Kč 

Zdroj: ÚP ČR, krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviště Šumperk  

Pomoc v hmotné nouzi (HN) 

 příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc. 

Tabulka č. 10: Pomoc v hmotné nouzi, SO OÚ ORP Šumperk  

    2014 2015 2016 2017 

Příspěvek na živobytí 

počet dávek 15 457 11 942 9 184 7 277 

index na 10 tis. obyv. 2 199,10 1 699,69 1 311,49 1 043,07 

výše dávek 64.003.150 Kč 44.605.153 Kč 33.384.473 Kč 23.836.784 Kč 

Doplatek na bydlení 

počet dávek 5 779 4 617 3 516 2 616 

index na 10 tis. obyv. 822,19 657,13 502,09 374,97 

výše dávek  19.720.499 Kč 14.916.368 Kč 11.581.560 Kč 8.990.061 Kč 

Mimořádná okamžitá 

pomoc 

počet dávek 750 590 478 396 

index na 10 tis. obyv. 106,70 83,97 68,26 56,76 

výše dávek 1.362.301 Kč 856.310 Kč 562.587 Kč 560.785 Kč 

Zdroj: ÚP ČR, krajská pobočka v Olomouci, Kontaktní pracoviště Šumperk  
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2.7 Školství 

V SO ORP Šumperk je 36 obcí, kdy ve 26 z nich byla zřízena škola, a to buď samostatná mateřská škola, 

samostatná základní škola nebo spojená základní škola a mateřská škola nebo střední škola: 12  

 27 mateřských škol zřizovaných obcí (z toho 9 samostatných mateřských škol a 18 základních škol  

se součástí mateřská škola), 1 mateřská škola zřizovaná Olomouckým krajem (je součástí spojené 

školy) a 2 mateřské školy soukromé.  

 28 základních škol zřizovaných obcí (z tohoto počtu je 17 základních škol s 1.–9. ročníkem a 11 

základních škol s 1.–5. ročníkem) a 1 úplná základní škola zřizovaná Olomouckým krajem  

(je součástí spojené školy) a 2 úplné základní školy soukromé. 

 7 středních škol, jejichž zřizovatelem je Olomoucký kraj, z nichž je 1 součástí spojené školy. 

 1 středisko volného času. 

 1 základní umělecká škola. 

Z celkového počtu škol jsou 3 školy (všech zřizovatelů) zřizované podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, nebo zřízené při zdravotnických 

zařízeních. Základní školy jsou rovnoměrně rozloženy na celém území SO ORP Šumperk na rozdíl 

od středních škol, které jsou všechny soustředěny do Šumperka. 

Předškolní a základní vzdělávání je doplněno nabídkou zájmového vzdělávání, volnočasové a zájmové 

aktivity nabízí např. SVČ Doris, jehož součástí je Středisko ekologické výchovy Švagrov, sbory dobrovolných 

hasičů, sportovní kluby, nestátní neziskové organizace, rodinná centra, komunitní školy, ale také kroužky  

při základních nebo mateřských školách. 

V Šumperku jsou také 3 detašovaná pracoviště 2 vysokých škol, Česká zemědělská univerzita Praha – 

Provozně ekonomická fakulta, Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta  

a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní.  
  

                                                           
12 Zdroj: https://www.kr-olomoucky.cz/adresar-skol-a-skolskych-zarizeni-cl-276.html 
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3 Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Šumperk  

Při analýze poskytovatelů sociálních služeb působících na území SO ORP Šumperk bylo pracováno s daty 

získanými prostřednictvím aplikace „Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje“. 

Celkem bylo pracováno s daty 50 sociálních služeb, viz tabulka č. 1: Přehled počtu poskytovaných druhů 

sociálních služeb na území SO ORP Šumperk k 31.12.2017 (str. 3), bez dat za službu Sociální služby 

poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče.13  

Bylo pracováno také s daty poskytovatelů sociálních služeb, které jsou poskytovány na území více SO ORP,   

a jsou vykazována v součtu za celou sociální služku, a to sociální služby Střediska sociální prevence, p. o., 

Vincentina – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p. o., a TyfloCentra Olomouc, o. p. s. 

Rozdělení sociálních služeb na území SO ORP Šumperk dle základních druhů k 31.12.2017 

 sociální poradenství   9,80 % 

 služby sociální péče   52,94 % 

 služby sociální prevence  37,25 % 

3.1 Uživatelé sociálních služeb   

Uživatelé dle věkové kategorie  

Počet uživatelů sociálních služeb se v období let 2014–2017 pohyboval na přibližně stejné úrovni. 

Z celkového počtu uživatelů sociálních služeb jsou nejpočetnější cílovou skupinou uživatelé ve věkové 

kategorii 27–64 let (37 %) a senioři ve věku 65 let a více (20,06 %). 

Uživatelé dle druhu sociálních  služeb 

Ve sledovaném období dochází k poklesu počtu uživatelů využívajících služeb sociálního poradenství. 

Uživatelé služeb sociálního poradenství se na celkovém počtu uživatelů sociálních služeb v SO ORP 

Šumperk podíleli 40,34 % v roce 2017, což je ve srovnání s rokem 2014 pokles o 7,87 %. K pozvolnému 

nárůstu počtu uživatelů dochází u uživatelů služeb sociální péče, v roce 2017 je to o 5,33 % uživatelů více 

než v roce 2014. Počet uživatelů služeb sociální prevence se pohybuje, co se počtu týče, na přibližně stejné 

úrovni jako v roce 2014. Na celkovém podílu uživatelů sociálních služeb však došlo v roce 2017 k nárůstu 

o 2,54 % ve srovnání s rokem 2014. 

Tabulka č. 11: Vývoj počtu uživatelů dle druhu sociálních služeb, 2014–2017 

 

2014 2015 2016 2017 

sociální poradenství 3 268 2 739 2 607 2 431 

služby sociální péče 1 866 1 944 1 921 1 980 

služby sociální prevence  1 646 1 758 1 579 1 616 

počet uživatelů celkem 6 780 6 441 6 107 6 027 

Zdroj: Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 

3.2 Zaměstnanci v sociálních službách 

V roce 2017 pracovalo v sociálních službách:  

 87,14 % zaměstnanců v pracovním poměru, 

 4,04 % zaměstnanců na základě dohody o pracovní činnosti, 

 8,53 % zaměstnanců na základě dohody o provedení práce, 

 0,30 % pracovníků mimo pracovní poměr (na fakturu). 

Pracovníci přímé péče:   

 sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, zdravotničtí pracovníci, pedagogičtí pracovníci, 

manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci, 

 pracovníci přímé péče tvoří téměř tři čtvrtiny všech pracovníků v sociálních službách, z celkového počtu 

pracovníků přímé péče měli v roce 2017 největší podíl pracovníci v sociálních službách (71,74 %). 

Druhý největší podíl měli sociální pracovníci (13,34 %) a zdravotničtí pracovníci (13,12 %). Necelými 

                                                           
13 Součástí analýzy nejsou data za sociální službu „Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové 

péče“, která nejsou v benchmarkingu vykazována. 
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2 % se na počtu pracovníků přímé péče podílejí manželští a rodinní poradci a další odborní pracovníci  

a pedagogičtí pracovníci.  

Ostatní pracovníci, pracovníci nepodílející se na přímé péči:   

 administrativní a technicko-hospodářští pracovníci a obslužný personál. Obslužný personál tvoří více 

než dvě třetiny z celkového počtu ostatních pracovníků. 

Dobrovolníci: 

 necelá třetina sociálních služeb poskytovaných na území SO ORP Šumperk využívá dobrovolníků. Pokud 

v službě dobrovolníci působí, pak více než polovina služeb využívá dobrovolníků se smlouvou. 

Graf č. 10: Členění pracovníků dle pracovního zařazení, k 31.12.2017 

 

Zdroj: Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 

3.3 Finanční analýza poskytovatelů sociálních služeb 

V následující části je uvedena finanční analýza, která mapuje základní finanční toky poskytovatelů 

sociálních služeb registrovaných dle zákona o sociálních službách. Součástí analýzy jsou data poskytovatelů 

sociálních služeb uvedených v příloze 2a), kromě sociálních služeb, které zahájily svou činnost až v roce 

2018 (Domovy se zvláštním režimem Armády spásy a Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež Společnosti 

Podané ruce). Data poskytovatelů, kteří data uvádějí za celou sociální službu poskytovanou ve více SO ORP, 

nemají na % podílu zdrojů příjmů a výdajů sociálních služeb významný vliv (odchylka 0,2 % až 3 %). Jedná 

se o poskytovatele a sociální služby: 

 Středisko sociální prevence, p. o. – intervenční centra, sociální poradenství, 

 Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p. o. – domovy pro osoby se zdravotním 

postižením, chráněné bydlení, 

 TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 

sociální rehabilitace. 

Příjmy v  sociálních  službách  

Systém financování sociálních služeb je v České republice založen na vícezdrojovém principu. 

Nejvýznamnějšími zdroji jsou dotace z veřejných rozpočtů (stát, kraj, obce), úhrady od uživatelů 

u zpoplatněných služeb, úhrady od zdravotních pojišťoven za vykázané zdravotní výkony v případě 

poskytování zdravotní péče, finanční příspěvky z nadací, fondů, sbírek a od sponzorů nebo ze strukturálních 

fondů EU. 
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Graf č. 11: Podíl financování sociálních služeb dle zdrojů, 2017 

 

 Zdroj: Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje  

Největším zdrojem příjmů sociálních služeb v  SO ORP Šumperk byl v roce 2017 Program finanční podpory 

poskytování sociálních služeb v Olomouckém kraji (46,84 %), který zahrnuje: 

 Podprogram č. 1 – účelová dotace ze státního rozpočtu na poskytování sociálních služeb, 

 Podprogram č. 2 – dotace z rozpočtu Olomouckého kraje určená na poskytování sociálních služeb 

nestátními neziskovými organizacemi, 

 Podprogram č. 3 – příspěvek zřizovatele příspěvkovým organizacím Olomouckého kraje. 

Nejvyšší podíl příjmů sociálních služeb v rámci Programu finanční podpory poskytování sociálních 

služeb v Olomouckém kraji má Podprogram č. 1 (77,45 %) a Podprogram č. 3 (20,30 %). 

Příjmy od klientů tvoří druhou největší skupinu příjmů sociálních služeb (39,50 %), z toho tvoří příspěvek  

na péči 42,59 %, tržby za poskytnutí ubytování 25,24 %, tržby za poskytnutí stravy 24,87 % a tržby  

za poskytnutí péče 7,29 %. 

Tabulka č. 12: Podíl druhů sociálních služeb na celkových příjmech, 2017 

 podíl příjmů počet služeb 

Sociální poradenství  2,33 % 5 

Služby sociální péče 87,73 % 27 

Služby sociální prevence  9,94 % 19 

Zdroj: Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje  

Z pohledu finanční náročnosti jsou na provoz nejnáročnější služby sociální péče, z toho sociální služby 
domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro osoby se zdravotním postižením. 

V případě služeb sociální prevence jsou z finančního hlediska na provoz nejnáročnější azylové domy 
a poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi.  

 Podpora z obcí SO ORP Šumperk  
Z 36 obcí ve SO ORP Šumperk na sociální služby v roce 2017 finančně přispělo 31 obcí, 8 obcí 
podporuje sociální služby zvýhodněným nájmem, nebo výpůjčkou prostor objektu a více než polovina 
obcí podporuje služby jinak než finančně, nejčastěji pak sbírkou ošacení. 

Náklady sociálních služeb  

Největší podíl na nákladech sociálních služeb mají osobní náklady. V roce 2017 činily osobní náklady 
73,30 %. Z celkových osobních nákladů byly náklady na pracovníky přímé péče 74,71 %.  

Druhým nejvyšším výdajem sociálních služeb v roce 2017 byly výdaje na služby (12,79 %) – spotřeba 
energie, opravy a udržování, cestovné včetně stravného, právní a ekonomické služby, poradenství, vzdělání 
zaměstnanců, reklama, propagace, inzerce a další. 

Spotřeba materiálu představuje třetí největší položku ve výdajích sociálních služeb (9,49 % v roce 2017) – 
jedná se např. o kancelářské potřeby, spotřebu PHM, léky a zdravotnický materiál nebo drobný dlouhodobý 
hmotný majetek (do 40 000 Kč). 

Státní zdroje 

(ministerstva, Úřad 

práce, Úřad vlády, …); 

1,14% 

Program fin. podpory 

poskytování soc. 

služeb v Ol. kraji; 

46,84% 

Olomoucký kraj (dotace 

z rozpočtu OK); 0,3% 

Výnosy z obcí 

související přímo s 

poskytováním služeb; 

1,76% 

Evropské zdroje; 4,56% 

Příjmy od klientů; 

39,5% 

Nestátní zdroje 

(nadace, fondy zdrav. 

poj., dary, …); 3,46% 

Ostatní zdroje; 2,44% 



 

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

20 

Graf č. 12: Náklady sociálních služeb, 2014–2017 

 

Zdroj: Benchmarking poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje  

3.4 Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb  

Definování potřeb uživatelů sociálních služeb bylo zpracováno na základě: 

 SWOT analýz dle cílových skupin uživatelů,  

 zjišťování potřeb z pohledu sociálních pracovníků odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk, oddělení 

sociální pomoci,   

 mapování potřebnosti sociálních služeb v obcích SO ORP Šumperk, 

 analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb – v jednotlivých pracovních skupinách bylo mapováno,  

co uživatelé sociálních služeb nejčastěji potřebují a co jim nejvíce chybí z pohledu sociálního 

pracovníka a z pohledu uživatele služeb. 

Výstupy z těchto aktivit byly projednány v pracovních skupinách, kde byly na základě mapování definovány 

potřeby uživatelů sociálních služeb na území SO ORP  Šumperk. Potřeby uživatelů sociálních služeb a SWOT 

analýzy dle cílových skupin uživatelů jsou uvedeny v kapitole 5, resp. v kapitolách 5.2, 5.3, 5.4 a 5.5. 

Mapování potřebnosti  sociálních služeb v obcích SO ORP Šumperk  

V období srpen až září 2018 bylo realizováno dotazníkové šetření v obcích SO ORP Šumperk. Šetření 

probíhalo prostřednictvím řízených rozhovorů se starosty, popř. jimi pověřenými pracovníky obcí, s členem 

koordinační skupiny KPSS. Cílem dotazníkového šetření bylo zmapovat nejen, zda a jak v obcích působí 

sociální služby, ale především zjistit, jak zástupci obcí vnímají potřebu sociálních služeb v jejich obcích,  

zda a jak se obce podílejí na podpoře sociálních služeb, zda se na ně občané obracejí s žádostí o pomoc 

v sociální oblasti, a pokud ano, pak v jaké. 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo 82,86 % obcí v SO ORP Šumperk. Pobytové sociální služby jsou 

poskytovány v obcích Šumperk, Olšany, Libina, Sobotín, Petrov nad Desnou, Nové Losiny a Bludov. Území 

SO ORP Šumperk je pak pokryto terénními službami, především pak spádově příslušné Charity. Jako velice 

důležitá je vnímána podpora terénním sociálním službám, jejich případné rozšíření obce vítají. Pokud je 

v obcích vnímána potřeba dalších sociálních služeb, pak jsou to především sociální služby pro seniory 

a osoby se zdravotním postižením. Potřeba pro podporu a rozvoj působení sociálních služeb je intenzivněji 

vnímána v severní části SO ORP Šumperk, v obcích POÚ Hanušovice.  

 Celkem 86,21 % obcí uvedlo, že se na ně občané jejich obce obracejí s prosbou o pomoc při řešení 

svých sociálních problémů. Nejčastěji pak v oblasti problémů s občanským soužitím, bydlením  

a problémy s nepřizpůsobivými občany. 

 86,10 % obcí v roce 2017 podpořilo sociální služby finančně. Dále pak obce podporují sociální služby 

zvýhodněným nájmem, výpůjčkou prostor objektu apod. nebo jinak, nefinančně. 

 82,76 % obcí má zájem o společné řešení sociální oblasti s dalšími obcemi v SO ORP Šumperk, ať už 

přímo s městem Šumperkem nebo v rámci příslušné MAS.  

2014 2015 2016 2017
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4 Proces komunitního plánování sociálních služeb  

První proces plánování sociálních služeb v Šumperku byl zahájen v roce 2005, kdy byla vytvořena 

organizační struktura procesu KPSS. Metodou komunitního plánování byly vytvořeny dva komunitní plány 

sociálních služeb na příslušná období pro město Šumperk.  

Od počátku realizace procesu KPSS byly ustanoveny čtyři pracovní skupiny a koordinační skupina. Pracovní 

skupiny jsou složeny ze zástupců zadavatele, poskytovatelů sociálních i návazných služeb a uživatelů 

sociálních služeb. V čele každé pracovní skupiny stojí vedoucí, který je zodpovědný za svolávání a vedení 

jednání pracovní skupiny a za zpracované výstupy. 

Pracovní skupiny dle cílových skupin uživatelů sociálních služeb: 

 děti, mládež a rodina, 

 osoby se zdravotním postižením, 

 osoby v krizi a sociálně vyloučení, 

 senioři. 

Koordinační skupina KPSS: 

 jejím úkolem je metodicky vést proces KPSS, definovat a schvalovat postup prací, řešit operativní 

problémy, řídit pracovní skupiny, projednávat podobu komunitního plánu a sledovat jeho naplňování. 

Koordinační skupina KPSS má 9 členů, kterými jsou 1. místostarosta města Šumperka, koordinátorka 

KPSS, zástupci poskytovatelů sociálních služeb, vedoucí pracovních skupin a také zástupce uživatele 

sociálních služeb. 

V roce 2018 byl proces KPSS rozšířen na celé území SO ORP Šumperk a byla aktualizována organizační 

struktura procesu, kdy systém čtyř pracovních skupin a koordinační skupiny zůstal zachován.  

Do procesu byli zapojeni zástupci organizací, kteří poskytují služby na celém území SO ORP Šumperk,  

a spolupráce byla navázána také se zástupci obcí na území SO ORP Šumperk. 

Obrázek č. 6: Organizační struktura procesu KPSS na území SO ORP Šumperk  

 

Přehled členů koordinační skupiny komunitního plánování  

 
funkce 

Mgr. Miroslav Adámek  vedoucí pracovní skupiny senioři  

Mgr. Jana Bieliková vedoucí pracovní skupiny osoby se zdravotním postižením  

David Jersák  vedoucí pracovní skupiny osoby v krizi a sociálně vyloučení  

Ing. Věra Nedomová členka koordinační skupiny 

RNDr. Jan Přichystal 1. místostarosta města Šumperka (Mgr. Irena Jonová od 23.11 2018) 

Ing. Pavla Skálová vedoucí pracovní skupiny děti, mládež a rodina  

Dušan Ščambura člen koordinační skupiny 

Dana Štefečková členka koordinační skupiny 

Bc. Slavěna Karkošková koordinátorka komunitního plánování sociálních služeb 
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4.1 Tvorba komunitního plánu  

Komunitní plán sociálních služeb na území SO ORP Šumperk na období let 2019–2021 (dále jen Komunitní 

plán) je výsledkem několikaměsíční intenzivní práce pracovních skupin a koordinační skupiny komunitního 

plánování. Návrh komunitního plánu byl zpracováván od května do října 2018. Tvorbě komunitního plánu 

předcházela analytická fáze, tj. sběr a vyhodnocování dat potřebných pro plánování, kterými jsou: 

 SWOT analýzy za jednotlivé cílové skupiny, 

 analýzy potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb na území SO ORP Šumperk a související 

sociodemografické údaje, 

 zjišťování potřebnosti sociálních služeb v rámci SO ORP Šumperk. 

Při tvorbě komunitního plánu jsme dále vycházeli z: 

 zhodnocení Komunitního plánu sociálních služeb města Šumperka na období let 2014–2018, 

 Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro roky 2018–2020. 

Proces konzultací návrhu plánu  

Návrh komunitního plánu byl široké veřejnosti předložen k připomínkování v rámci tzv. procesu konzultací 

ve dnech od 30. října do 9. listopadu 2018. Odborná veřejnost a občané obcí SO ORP Šumperk se mohli  

k návrhu komunitního plánu vyjádřit prostřednictvím připomínkovacího formuláře, který byl spolu s návrhem 

komunitního plánu k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách města Šumperka > Občan > 

Komunitní plánování sociálních služeb > Připomínkování Komunitního plánu sociálních služeb na území 

SO ORP Šumperk na období let 2019–2021.  

Do stanoveného termínu nebyla doručena ani jedna připomínka. 

Proces schvalování návrhu plánu  

Po ukončení procesu konzultací byl finální návrh Komunitního plánu sociálních služeb na území ORP 

Šumperk na období let 2019–2021 předložen k projednání a schválení v: 

 Radě města Šumperka dne 23.11.2018.  

 Zastupitelstvu města Šumperka dne 13.12.2018  

4.2 Sledování a vyhodnocování plnění plánu, možnost provádění změn  

v platném plánu 

Komunitní plán je živým dokumentem, který reaguje na aktuální změny ve struktuře stávajících služeb 

v souladu s vývojem potřeb jejich uživatelů. Pro zajištění transparentnosti pro možnost vstupu nových  

či transformovaných služeb nebo subjektů, ale i zaznamenání utlumovaných či rušených služeb,  

je zpracován Implementační plán Komunitního plánu sociálních služeb města Šumperka na léta  

2014–2018 včetně realizačního plánu, pravidel pro přijímání změn a komunikačního plánu. Případné 

změny v platném komunitním plánu jsou vypořádávány v souladu s těmito pravidly. 

V roce 2019 budou stávající dokumenty aktualizovány ve spolupráci s pracovními skupinami procesu KPSS 

na území SO ORP Šumperk. 
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5 Cíle a opatření komunitního  plánu  

5.1 Priority v návaznosti na sociální služby  

Tyto priority zahrnují témata a oblasti nad rámec zákona o sociálních službách, která byla řešena v rámci 

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

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

oblast a poskytované sociální služby. 

A) Podpora procesu komunitního plánování sociálních  a návazných služeb  

Podpora procesu komunitního plánování sociálních a návazných služeb na území SO ORP Šumperk  

a udržení efektivního fungování vytvořené organizační struktury KPSS.  

– Zachování funkční organizační struktury a procesu KPSS na území SO ORP Šumperk. 

– Prohloubení systému komunikace a spolupráce mezi jednotlivými subjekty KPSS. Posílení vzájemné 

informovanosti členů KPSS prostřednictvím vzájemných setkávání a provázání organizační struktury 

KPSS na další odborné skupiny působící v obcích na území SO ORP Šumperk (např. komise SPOD, 

příslušné komise rady měst/obcí, MAS apod.).  

– Vzájemná informovanost a efektivní komunikace měst, obcí, poskytovatelů a uživatelů sociálních  

a návazných služeb. 

– Společný postup a vzájemná spolupráce při řešení problematických oblastí. 

– Realizace cílů a opatření komunitního plánu. 

– Vyhodnocování naplňování, realizace opatření komunitního plánu. 

B) Koordinace poskytování sociálních  služeb na území SO ORP Šumperk  

Koordinace poskytování sociálních služeb na území SO ORP je v souladu s § 92 písm. d) zákona  

o sociálních službách.  

Město Šumperk realizuje proces komunitního plánování sociálních služeb na svém území již  

od roku 2005. V roce 2018 schválila koordinační skupina KPSS záměr plánovat na celém území 

SO ORP Šumperk, což znamenalo zapojení do procesu také poskytovatele sociálních služeb, kteří 

poskytují sociální služby mimo město Šumperk,  a také obce na území SO ORP Šumperk.  

– Podpora nastavení a udržení spolupráce mezi obcemi SO ORP Šumperk, MAS, Svazky obcí 

a poskytovateli sociálních služeb. 

– Pravidelná komunikace s obcemi. 

– Tematická setkání starostů, popř. zástupců obcí, s poskytovateli sociálních služeb (např. na téma 

pečovatelská služba, osobní asistence apod.). 

– Zjišťování potřebnosti sociálních služeb na území SO ORP Šumperk. 

C) Podpora zvyšování informovanosti  o procesu KPSS, sociálních  a návazných službách  

Podpora informační kampaně o procesu KPSS, sociálních a návazných službách. Podpora 

informovanosti jak široké, tak i odborné veřejnosti. Budou realizovány již ověřené, případně další nové 

akce pro veřejnost, které budou průběžně propagovány na webových stránkách města Šumperka, 

sekce komunitní plánování sociálních služeb, dle aktuálních možností také v místním tisku.  

– Zvyšování informovanosti veřejnosti o problematice, která jim umožní získat objektivní přehled  

o nabízených službách a možnosti jejich využití. 

– Pravidelná aktualizace webových stránek procesu KPSS na webových stránkách města Šumperka. 

– Pravidelná aktualizace elektronického katalogu sociálních a návazných služeb na území SO ORP 

Šumperk (https://katalog.sumperk.cz/). 

– Realizace setkání s veřejností (Veletrh sociálních služeb). 

– Setkávání zástupců poskytovatelů sociálních služeb na místní úrovni (sdílení dobré praxe, výměna 

informací apod.). 

D) Podpora aktivit směřujících k zajištění dostupného bydlení v  SO ORP Šumperk  

Podpora aktivit směřujících k zajištění dostupného (sociálního) bydlení pro ohrožené skupiny obyvatel 

(senioři, osoby se zdravotním postižením, sociálně znevýhodněné osoby, matky či rodiny s dětmi  

v obtížné životní situaci, nebo lidé s psychickým onemocněním apod.), které nejsou schopny zajistit  

si bydlení vlastními silami. 
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– Dostupnost sociálního bydlení, chráněného bydlení a bydlení s podporou. 

– Bezbariérové a zároveň cenově dostupné bydlení pro seniory, kteří nebudou muset řešit starosti  

s velkým a na práci a údržbu náročným domem. 

– Spolupráce mezi obcemi a NNO v rámci zajištění podpory bydlících formou terénní sociální služby. 

E) Podpora aktivit pro slaďování rodinného  a pracovního života  

Podpora aktivit směřujících k vytváření prostoru pro slaďování rodinného a pracovního života jak  

pro rodiče s dětmi, tak pro osoby se zdravotním postižením. 

– Dostupnost předškolních, školních a volnočasových aktivit (např. mateřské školy, dětské skupiny). 

– Aktivity mateřských a rodinných center. 

– Flexibilní formy zaměstnávání: zkrácený pracovní úvazek, pružná pracovní doba, sdílení pracovního 

místa (jobsharing), práce on-line (home-office, teleworking), práce doma (homeworking), práce  

na dohodu apod. 

– Realizace aktivit a programů směřujících k vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním 

postižením. 
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5.2 Cíle a opatření pro pracovní skupinu děti, mládež  a rodina  

Popis cílové skupiny  

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

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

základních funkcí. 

Přehled členů pracovní skupiny  

Ing. Pavla Skálová  Městský úřad Šumperk, vedoucí pracovní skupiny   

Andrea Apačová, DiS  Společnost Podané ruce, o. p. s.  

Lenka Čermáková, DiS. uživatelka  

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

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

Kateřina Höhlová, DiS. uživatelka 

Soňa Kolářová, DiS.  SOS Kompas Zábřeh 

Bc. Eva Krobotová  Společně-Jekhetane, o. p. s.  

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

Ing. Martin Žaitlik  Bezpečný Šumperk z. s.  

Mgr. Veronika Žouželová Středisko sociální prevence Olomouc, Poradna pro rodinu Šumperk 

SWOT analýza cílové skupiny děti, mládež  a rodina (k 30.09.2018) 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

o existence služeb pro rodiny s dětmi a služby pro 

děti a mládež:   

– sociální služby pro rodiče s dětmi (krizový byt, 

azylový dům, SAS, IC) 

– nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

v Šumperku společnosti PONTIS, o. p. s. 

– od 01.01.2018 terénní forma NZDM 

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

– existence a rozvoj RD a MD 

– existence Střediska výchovné péče 

v Šumperku 

– komunitní centra a školy v obcích,  

– volnočasové aktivity pro děti při ZŠ 

– 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 

o mateřská škola pro děti od 2 let v Šumperku 

o stabilita a rozvoj poskytovaných služeb 

o obtížná komunikace s obcemi 

o rozlehlost území SO ORP Šumperk a horší 

dostupnost služeb pro občany z okrajových částí 

SO ORP   

o mimo Šumperk nedostatek sociálně 

aktivizačních služeb pro danou cílovou skupinu 

(na území mimo Šumperk pouze terénní služby) 

o malý rozsah dobrovolnictví 

o chybí azylové bydlení pro celou rodinu 

o nedostatečná kapacita mediačních služeb 

o nedostatek cenově dostupných „startovacích“ 

bytů pro mladé rodiny s dětmi 

 

 

o mateřská škola pro děti od 2 let v Šumperku 

o stabilita a rozvoj poskytovaných služeb 

o spolupráce mezi poskytovateli sociálních 

služeb, provázanost s dalšími službami 

o podpora službám ze strany města Šumperka 

a dalších obcí 

o dostupnost informací prostřednictvím 

aktualizovaného elektronického katalogu 

sociálních a návazných služeb 

o Centrum neformálního předškolního vzdělávání 

Gombík (Hanušovice) 
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PŘÍLEŽITOSTI OHROŽENÍ 

o zapojení obcí do procesu KPSS 

o rozvoj a podpora terénních služeb 

o podpora z MŠMT – asistenti pedagoga, školní 

psycholog 

o podpora a rozvoj dobrovolnictví 

o vznik sociálních bytů 

o využívání medií k propagaci služeb, ke zvyšování 

povědomí veřejnosti o sociálních službách 

o veletrh sociálních služeb pořádaný městem 

o rozvoj sociální práce na obcích  

o navýšení kapacity Poradny pro rodinu Šumperk 

o úvazek psychologa 

o nedostatek finančních zdrojů 

o zhoršující se ekonomická situace rodin 

o nepříznivý demografický vývoj – stárnutí 

populace 

o finanční negramotnost 

o omezování podpory ze strany obcí 

o nedostatek kvalifikovaného personálu  

o růst počtu rodin s dětmi žijících v sociálně 

vyloučených lokalitách (Hanušovicko) 

Potřeby cílové skupiny děti, mládež  a rodina  

Z pohledu členů pracovní skupiny je žádoucí a optimální pro zachování funkčního stavu rodin na celém 

území SO ORP nabídka škály poradenství pro oblast vztahovou a výchovnou, směřující k řešení problémů 

v rodině. Členové pracovní skupiny dále akcentovali důležitost spolupráce mezi poskytovateli sociálních 

služeb, sociálními pracovníky obcí, školami. 

Potřeby cílové skupiny: 

 podpora a posilování rodičovských kompetencí rodičů a rodiny jako celku (sociálně aktivizační služby 

pro rodiny s dětmi), 

 posílení dostatečné sítě odborníků z oblasti psychologie, psychiatrie (problém dlouhé čekací doby 

zejména při potřebě krizové intervence), 

 zvýšení dostupnosti bydlení pro mladé rodiny, absolventy škol (absence sociálního bydlení),  

 rozvoj a podpora nízkoprahových aktivit na Hanušovicku, 

 podpora mezigenerační komunikace, 

 podpora sladění rodinného života a zaměstnání rodičů. 

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

cíl 1 Zajištění sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu děti, mládež a rodina na území  

SO ORP Šumperk 

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

klub pro děti a mládež Rachot organizace PONTIS Šumperk o. p. s. 

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

organizace Společnost Podané ruce, o. p. s. 

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

Kompas Zábřeh 

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

Společně-Jekhetane, o. p. s. 

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

a rodina na území SO ORP Šumperk 

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

Šumperk o. p. s. 

 

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

mládež  a rodina  

zařazení číslo a název opatření 

PS III 5.1 Zachování a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství, Poradna pro rodinu 

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

Šumperk 

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

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

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

PS III 5.8 Zachování a rozvoj sociální služby intervenční centra pro osoby ohrožené domácím 

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

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

organizace Společnost Podané Ruce o. p. s. 

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

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

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

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

 

cí l  1  Zajištění sítě sociálních služeb pro cí lov ou skupinu děti ,  mládež  a rodina 

na území SO ORP Šumperk  

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

Nízkoprahový klub pro děti a mládež Rachot organizace PONTIS Šumperk o. p. s. 

popis opatření Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 8 do 20 let ohrožené společensky 

nežádoucími jevy. 

Forma poskytování služby: ambulantní. 

NZDM Rachot dětem a mladým lidem v obtížné životní situaci poskytuje 

informace, podporu a odbornou pomoc a zajišťuje bezpečný prostor pro 

smysluplné trávení volného času. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Pozitivní změna v životě klienta a popř. zlepšení sociální situace. V klubu zažívají 

pocit bezpečí, podporu, možnost být sám sebou, nehodnotící přístup, 

transparentní pravidla a jasné hranice. Zvládají v rozsahu svých možností 

překonávat tíživé situace, umí si poradit. Rozvíjí své sociální schopností 

a dovednosti, zejména posilováním schopnosti plnit životní úkoly a zvládat 

každodenní dovednosti. Vytváření zázemí a podmínek pro rozvíjení 

seberealizace, zručnosti, kreativity či talentu. Informace, které chtějí, nebo 

potřebují. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

2019 

 Podání žádosti o navýšení jednotek v Akční síti Olomouckého kraje 

o 1 úvazek na pozici sociálního pracovníka pro rok 2020 (po zkušenostech 

jiných NZDM v souvislosti s  terénními programy, bude přistoupeno k přijetí 

terénního sociálního pracovníka, který bude působit na školách a v terénu). 

2020 

 Navýšení úvazku na pozici sociálního pracovníka při úvazku 1. 

2019–2021 

 Poskytování základní činnosti v souladu se zákonem o sociálních službách. 

 Nabídka aktivit dle individuálních potřeb klientů. 

 Přednášková činnost ve školách. 

 Navazování kontaktů a prohlubování spolupráce se základními školami. 

 Vzdělávání pracovníků ve speciálních technikách expresivní terapie při práci 

s dětmi a mládeží. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

PONTIS Šumperk o. p. s. 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

2.378.609 Kč 2.849.000 Kč 2.949.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

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

činnost, soukromý sektor. 

předpokládané výstupy 70 klientů/rok. 
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opatření 1.2 Zachování a rozvoj sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v 

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

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

Forma poskytování služby: terénní. 

NZDM v Hanušovicích pomáhá dětem a mladým lidem v obtížných životních 

situacích, provází je jejich dospíváním a rozvíjí u nich pozitivní postoj k životu,  

a to prostřednictvím kontaktní práce, informačního servisu, situační intervence, 

volnočasových aktivit, poradenství, individuální případové práce, asistenční 

služby, doučování, pomoci v krizi apod. 

V současné době jsou vytvářeny podmínky pro zahájení ambulantní formy služby 

(zajištění zázemí).  

předpokládaný dopad 

opatření 

Zlepšení kvality života dětí a mládeže ohrožených společensky nežádoucími 

jevy. Konkrétně prevence rizikového chování, podpora aktivního trávení volného 

času, zvyšování informovanosti klientů v oblastech rizikového chování, omezení 

výskytu společensky nežádoucích jevů, nácvik a upevňování motorických, 

psychických a sociálních schopností a dovedností, zvyšování motivace  

ke vzdělávání, motivace k aktivnímu řešení problémů, větší šance na uplatnění 

se na trhu práce, zvýšení sebevědomí romských dětí a mladých lidí v majoritní 

společnosti. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

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

po–pá 13:00 až 17:00): 

 zajištění finančních prostředků, 

 zajištění zázemí pro pracovníky, 

 kvalitní kontaktní a sociální práce s klienty, 

 koordinace poskytování služby s dalšími aktéry. 

Současná kapacita služby (2 pracovníci) umožňuje zajištění základního provozu 

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

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

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

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

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

typů aktivit v jeden okamžik, je plánováno navýšení kapacity týmu na 

3 pracovníky (3 úvazky).  

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

forma út a čt: 13:00–17:00, ambulantní forma po: 13:00–18:00, út: 13:00–

17:00, st/čt a pá 13:00–17:00: 

 jednání o zvýšení kapacity týmu, 

 zajištění finančních prostředků, 

 zajištění zázemí pro pracovníky a klienty, 

 kvalitní sociální práce s klienty, 

 koordinace poskytování služby s dalšími aktéry. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Vedoucí oddělení NZDM a prevence – Společnost Podané ruce o. p. s., vedoucí 

služby, sociální pracovníci. 

 

časový harmonogram 2019–2021: udržení stávajícího režimu služby: zajištění finančních prostředků, 

zajištění zázemí pro pracovníky (9 až 10/2018), kvalitní kontaktní a sociální 

práce s klienty, koordinace poskytování služby s dalšími aktéry. 

2019: jednání o zvýšení kapacity týmu (žádost o navýšení kapacity v síti). 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

1.915.000 Kč 2.650.000 Kč 2.800.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

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

dotací. 

předpokládané výstupy Zavedením ambulantní formy služby a zvýšením počtu sociálních pracovníků 

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

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

apod.). 
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 Předpokládaná nová kapacita: 

 skupinová práce 25 klientů, 

 individuální práce 3 klienti. 

Předpokládaná nová provozní doba: 

 terénní forma: út a čt 13:00–17:00, 

 ambulantní forma/skupinová: po, st, čt, pá 13:00–18:00, 

ambulantní forma/individuální: út, čt a pá 13:00–17:00. 

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

organizace SOS Kompas Zábřeh 

 Přesah do cílové skupiny osoby v krizi a sociálně vyloučení. 

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

nežádoucími jevy.   

Forma poskytování služby:  

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

v kanceláři pobočky, jinak podle domluvy s klienty, 

b) terénní: přímá práce v rodinách, doprovázení na úřady a jiné instituce, 

jednání ve prospěch klienta bez jeho přítomnosti.  

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

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

pracovníci pomáhají všem členům rodinného systému vyrovnat se s nepříznivou 

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

prostředí, kde se rodina cítí bezpečně. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Zlepšení situace v rodinách, prevence před sociálním vyloučením, 

minimalizování možnosti odebrání dítěte z rodiny, při asistencích navození 

zdravých rodinných vztahů, zachování úrovně odpovídající zdravé komunikaci 

mezi rodiči. 

aktivity vedoucí 

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

o sociálních službách. 

 Sanace rodin: podporování rodičovských dovedností, posilování rodičovských 

kompetencí. 

 Sociálně-právní poradenství: poskytnutí základního poradenství zejména  

v oblasti rodinných vztahů a péče o děti. 

 Asistence při předávání: osobní účast a podpora při problematickém 

předávání dětí mezi rodiči. 

 Asistence při předávání a delším kontaktu rodiče s dítětem: osobní účast  

a podpora při problematickém kontaktu dětí s druhým rodičem. 

 Rodinná mediace: mimosoudní řešení sporných situací za pomoci třetí 

neutrální strany, mediátora, v oblasti rodinných záležitostí (rozvod, péče  

o děti, mezigenerační spory). 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

SOS Kompas Zábřeh, OSPOD Šumperk. 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

1.800.000 Kč 1.850.000 Kč 1.900.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Dotace MPSV, zdroje SOS dětské vesničky – sbírky, sponzorské dary, příspěvky 

obcí, dílčí projekty. 

předpokládané výstupy 60 uživatelů, 2 700 intervencí, 1 800 kontaktů. 

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

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

 Přesah do cílové skupiny osoby v krizi a sociálně vyloučení. 

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

Forma poskytování: ambulantní, terénní. 
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 Zajištění dostupnosti služby v obcích SO ORP Šumperk, rozšíření na větší části 

území SO ORP a pro více rodin. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Lepší dostupnost sociální služby. Rodina zvládající své společenské funkce. 

Rodina, která zná své povinnosti a práva. 

aktivity vedoucí 

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

o sociálních službách. 

 Podání žádosti o navýšení jednotek v krajské síti. 

 Přijmutí nového pracovníka. 

 Spolupráce s obecními úřady a OSPOD. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Společně-Jekhetane o. p. s. 

 ve spolupráci s OSPOD, obecními úřady. 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

818.000 Kč 875.000 Kč 936.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Dotace Olomouckého kraje, projekty MAS Horní Pomoraví, příspěvky z obcí 

a měst formou grantů nebo dotací. 

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

2021 předpoklad pro navýšení na 45 rodin. 

 

cí l  2  Podpora vzniku a rozvoje nových sociálních služeb pro cí lovou skupinu 

děti ,  mládež  a rodina na území SO ORP Šumperk  

opatření 2.1 Vznik sociální služby sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi organizace 
PONTIS Šumperk o. p. s. 

 Přesah do cílové skupiny osoby v krizi a sociálně vyloučení. 

popis opatření Cílová skupina: dospělí.  

Forma poskytování služby: terénní, ambulantní.  

Dopad na cílovou skupinu: tato služba chybí v prostupném systému, který je ve 
městě Šumperku nastaven v práci s rodinou a dětmi. Prvním předpokladem pro 
úspěšnost služby je podpora rodiny v takové míře, aby nedocházelo k umísťování 
dětí do náhradní výchovy. Dále je cílem služby naučit rodiče a děti společně 
komunikovat a vést je k odstraňování překážek, které je uvrhují do krizové 
sociální situace: pomoc se školními povinnostmi, finanční poradenství, pracovní 
poradenství apod. 

předpokládaný dopad 
opatření 

Zvýšení rodičovských kompetencí pro výchovu a začleňování dětí do běžného 
života vrstevníků a zvýšení prognózy při vzdělání a pro jejich další společenské  
a pracovní uplatnění. 

aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

2019 Mapování situace kolem cílové skupiny a potřebnosti pro vznik služby + 
registrace sociální služby, zajištění pracovního prostoru pro 
zaměstnance, výběr nového zaměstnance na pozici sociálního 
pracovníka při úvazku 1 a pracovníka v soc. službách při úvazku 1. 

2020 Vznik standardů kvality soc. služeb, spolupráce s OSPOD, propojení 
služby do systému péče o děti a ohroženou mládež v Šumperku. 

2021 Samotný výkon sociální služby, spolupráce s OSPOD. 

předpokládaný 
realizátor opatření, 
spolupracující subjekty 

PONTIS Šumperk o.p.s 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 
finančních nákladů 

2019 2020 2021 

1.088.000 Kč 1.138.000 Kč 1.188.000 Kč 

předpokládané finanční 
zdroje 

Olomoucký kraj (podprogram 1., podprogram 2., odbor zdravotnictví), příjmy 
z hospodářské činnosti společnosti, soukromý sektor, dotace ze samosprávných 
celků, RVKPP, MZ. 

předpokládané výstupy 40 klientů/rok. 
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5.3 Cíle a opatření pro pracovní skupinu osoby se zdravotním postižením  

Popis cílové skupiny 

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

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

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

Přehled členů pracovní skupiny  

Mgr. Jana Bieliková Charita Šumperk, vedoucí pracovní skupiny  

Bohdana Březinová, DiS. PONTIS Šumperk, o. p. s.  

Bc. Renata Jandrtová Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Šumperk 

Magda Kolářová, DiS Armáda spásy 

Jarmila Koubková  Domov Paprsek Olšany, p. o.  

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

Monika Kunčarová, DiS. Městský úřad Šumperk, odbor sociálních věcí 

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

Mgr. Karel Ryjáček  Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p. o. 

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

Dana Štefečková Nemocnice Šumperk a.s. 

SWOT analýza cílové skupiny osoby se zdravotním postižením (k 30. 09.2018) 

SILNÉ STRÁNKY  SLABÉ STRÁNKY 

o široké spektrum sociálních služeb a jejich 

vzájemná provázanost a spolupráce  

o dostupnost informací pro veřejnost a povědomí 

veřejnosti obecně o poskytovaných službách  

o přehled o existujících službách – adresář 

poskytovatelů sociálních služeb  

o spolupráce s jinými subjekty a institucemi na 

úrovni města (Úřad práce, Městský úřad 

Šumperk), s jinými NNO a ostatními 

poskytovateli, ale také s krajem 

o naplňování standardů kvality sociálních služeb  

o vzdělaní, profesionální, odborní a zkušení 

pracovníci sociálních služeb a Městského úřadu 

Šumperk  

o prolínání cílových skupin v rámci jednotlivých 

sociálních služeb  

o možnost uplatňovat svá práva a zájmy  

o větší zájem a účast rodiny a okolí podílet se na 

péči a podpoře  

o větší zájem o sdílenou péči, důvěru v kvalitu 

poskytovatele 

o aktivní komunikace rodiny a poskytovatele 

o individuální přístup k uživatelům 

o bariérové prostory  

o nedostatečné finanční zajištění krytí služeb – 

neschopnost uživatelů uhradit službu 

o nedostatečné finanční zabezpečení 

poskytovatelů sociálních služeb pro udržení  

a rozvoj služeb  

o krátkodobé a časově ohraničené financování 

služby  

o nedostačující kapacita služeb a jejich 

nedostupnost v celém SO ORP Šumperk 

o nedostatečná angažovanost obcí, jejich finanční 

podpora sociálních služeb 

o nízké finanční ohodnocení pracovníků 

v sociálních službách 

o neúměrná administrativní zátěž na úkor času 

věnovaného péči o uživatele  

o závislost na pomoci druhých  

o ztížená komunikace, požadavky na specifickou 

komunikaci  

o snadná zneužitelnost jinými lidmi  

o problém s umístěním imobilních osob  

pod vlivem alkoholu, osob s autismem  

o nedostatek pracovních příležitostí – chráněné 

dílny  

 o nedostatek podporovaného a chráněného 

bydlení 

o nedostatek firem ochotných sponzorovat 

sociální služby  

o snížená schopnost zajistit si vícezdrojové 

financování 

o chybějící služby pro osoby s psychiatrickým 

onemocněním 
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PŘÍLEŽITOSTI  HROZBY  

o dobrovolnická činnost  

o uplatnění na trhu práce – nabídka vhodných 

pracovních míst, podporované zaměstnávání, 

spolupráce se zaměstnavateli na vytváření 

nových pracovních míst, poskytování pracovní 

asistence zaměstnavatelům  

o rozvoj spolupráce s návaznými službami, 

agenturami práce, úřadem práce apod.  

o možnost využívat nabídku sociálních služeb  

o rozvoj spolupráce mezi poskytovateli sociálních 

služeb s okolními obcemi a soukromými 

subjekty  

o výměna zkušeností mezi poskytovateli – zpětná 

vazba  

o získávání sponzorů  

o informování veřejnosti o nabízených službách 

prostřednictvím deníků, katalogů, přednáškami, 

zapojení obcí a mládeže  

o další rozšiřování bezbariérových přístupů, 

bezbariérového bydlení a podporovaného 

bydlení 

o zlepšení provázanosti zdravotní a sociální péče 

o dlouhodobá zkušenost s podporovaným 

zaměstnáváním 

o zlepšení dostupnosti psychiatrické péče 

a sociálních služeb pro osoby s psychiatrickým 

onemocněním   

o vysoká nezaměstnanost osob se zdravotním 

postižením  

o omezená možnost realizovat se  

o ztížená možnost zapojení do společnosti  

o znění zákona o sociálních službách (výše úhrad) 

– finanční nedostupnost některých druhů služeb 

– drahé služby (např. denní stacionář, osobní 

asistence, centra denních služeb apod.)  

o nárůst administrativy na úkor času věnovaného 

přímou péčí s uživateli  

o nejistota v dlouhodobém financování sociálních 

služeb 

o vznik závislosti na sociálních dávkách,  

na poskytovaných službách 

o snížení zájmu uživatelů o ambulantní sociální 

služby z důvodu nepřipouštění si potřeby 

pomoci, chybějící náhled na potřebnost využití 

služby 

Potřeby cílové skupiny osoby se zdravotním postižením  

 Empatie, vlídný a partnerský přístup, zájem veškerého personálu. 

 Větší míra soukromí (s ohledem na věk, druh postižení), právo o sobě rozhodovat. 

 Přijetí jejich osoby s daným postižením a respektování jejich osobnosti, stavu, potřeb a přání. 

 Potřeba sociálního kontaktu (rodina, běžná veřejnost, vrstevníci, komunity apod.). 

 Finanční zajištění pro využívání sociálních služeb. 

 Místní dostupnost potřebné sociální služby. 

 Podpora při hledání zaměstnání, pracovní a společenské uplatnění. 

 Pomoc při řešení své nepříznivé sociální situace. 

 Možnost vzdělávat se. 

 Místo k bydlení (potřeba startovacích a cvičných bytů, chráněné bydlení). 

 Nácvik sebeobslužných činností, jejich včasnost a dostupnost. 

 Nabídka sociálně aktivizačních činností, pracovních terapií, volnočasových aktivit. 

 Naučit se pracovat se speciálními pomůckami a programy. 

 Podpora pečujících osob (např. kratší pracovní úvazky, pružná pracovní doba apod.). 

Přehled definovaných cílů  a opatření pro cílovou skupinu osoby se zdravotním 

postižením  

cíl 3 Zajištění sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu Osoby se zdravotním postižením na 

území SO ORP Šumperk  

opatření 3.1 Zachování a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství pro zrakově postižené 

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

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

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

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

opatření 3.4 Zachování a rozvoj sociální služby osobní asistence Charity Šumperk 
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opatření 3.5 Zachování a rozvoj sociální služby podpora samostatného bydlení pro osoby s mentálním  

a kombinovaným postižením, Podporované bydlení Pomněnka, Centrum sociálních služeb 

Pomněnka, z. ú.  

opatření 3.6 Zachování a rozvoj sociální služby odlehčovací služba pro osoby s mentálním  

a kombinovaným postižením, Odlehčovací služba Pomněnka, Centrum sociálních služeb 

Pomněnka, z. ú. 

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

Dětský klíč Šumperk, o. p. s. 

opatření 3.8 Zachování a rozvoj sociální služby centra denních služeb pro osoby s mentálním  

a kombinovaným postižením, Centrum denních služeb Pomněnka, Centrum sociálních 

služeb Pomněnka, z. ú.   

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

Paprsek Olšany, p. o. 

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

Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p. o. odloučené pracoviště 

Šumperk 

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

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

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

podpory organizace Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p. o. 

odloučené pracoviště Šumperk 

opatření 3.13 Zachování sociální služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

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

opatření 3.14 Zachování sociální služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením prostřednictvím organizace TyfloCentrum Olomouc, o. p. s., Regionální středisko 

Šumperk  

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

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

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

Šumperk o. p. s. 

opatření 3.17 Zachování služby sociální rehabilitace prostřednictvím organizace TyfloCentrum Olomouc, 

o. p. s., Regionální středisko Šumperk  

cíl 4 Podpora vzniku a rozvoje nových sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby  

se zdravotním postižením na území SO ORP Šumperk 

opatření 4.1 Vznik sociální služby odborného sociálního poradenství pro rodiny s osobou s PAS 

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

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

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

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

se zdravotním postižením  

zařazení číslo a název opatření 

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

Společně-Jekhetane o. p. s. 

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

spásy v České republice 

PS IV 7.1 Zachování sociální služby odborné sociální poradenství prostřednictvím organizace 

PONTIS Šumperk o. p. s. 

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

organizace Charita Šumperk  

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

PONTIS Šumperk o. p. s. 

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

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

PONTIS Šumperk o. p. s. 

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

v Sobotíně 

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

prostřednictvím organizace Sociální služby Libina, p. o. 

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

– středisko v Sobotíně 

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

organizace Sociální služby Libina, p. o. 

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

Šumperk, a.s. 

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

postižením prostřednictvím společnosti PONTIS Šumperk o. p. s. 

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

reprofilizací Pečovatelské služby 

 

cí l  3  Zajištění sítě sociálních  služeb pro cí lovou skupinu osoby se zdravotním 

postižením na území SO ORP Šumperk  

opatření 3.1 Zachování a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství pro zrakově 

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

Šumperk 

 Přesah do cílové skupiny senioři. 

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

osob se zrakovým postižením. 

Forma poskytování služby: ambulantní, terénní.  

Odborné sociální poradenství v oblasti sociální, dávek a příspěvků, pomůcek  

pro osoby se zrakovým postižením a pracovní. Zpřístupňování informací pro 

osoby se zrakovým postižením vhodnou formou (zvětšený text, digitální podoba, 

zvuková podoba), pomoc a podpora při řešení těžkých životních situací, 

poskytování informací přispívajících k řešení nepříznivé sociální situace, pomoc 

při orientaci v legislativě,  tiskovinách, které osobám se zrakovým postižením 

přijdou (přečtení případně pomoc při vyplnění), pomoc při uplatňování práv, 

oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování 

společenského kontaktu.                                               

předpokládaný dopad 

opatření 

Zajištění poradenství dostupného v SO 0RP Šumperk prostřednictvím sociální 

poradny v Šumperku a v Hanušovicích, v dalších místech regionu pak dojížděním 

sociálního pracovníka na poradní den.   

aktivity vedoucí 

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

klientů v místě bydliště, písemné kontakty, zapůjčování kompenzačních 

pomůcek.  Během konzultací – intervencí: předávání informací přispívajících 

k řešení těžké životní situace, zpřístupňování informací vhodnou formou, 

pomoc při uplatňování oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí, 

dopomoc při jednání, přečtení dokumentů, pomoc při vyplňování tiskopisů, 

seznámení s pomůckami a předání informací, kde pomůcky získat. 

 Pro veřejnost: prezentace služby v médiích, prezentace pro veřejnost, zážitkové 

aktivity pro studenty, odbornou i laickou veřejnost, den otevřených dveří. 

 Pro obce a města: zlepšení dostupnosti služby – dojížděním a realizací 

poradního dne; informovanost vedení obcí a měst respektive sociálních 

odborů o službě, pořádání prezentací v obcích a městech.  

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

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

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

a SONS Tyflopomůcky Olomouc. 
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časový harmonogram 2019–2021 

 Udržení služby prostřednictvím sociální poradny v Šumperku a dojížděním  
do města Hanušovice. Jednání s dalšími obcemi a městy v regionu o zavedení 

poradního dne.  

 Zajištění provozu poraden a personálního zajištění pro poradní dny v  obcích  

a městech regionu dle navázané spolupráce se samosprávami, podle zájmu 

místních samospráv a jimi poskytnutých vhodných místností pro poradenství. 

2020 

 Vybudování poradny v Hanušovicích, v případě realizace projektu „Multifunkční 

centrum sociálních služeb“ v Hanušovicích.  

předpokládaná výše 
finančních nákladů 

2019 2020 2021 

305.000 Kč 350.000 Kč 380.000 Kč 

předpokládané finanční 
zdroje 

MPSV prostřednictvím kraje, úřad práce (dotace na chráněné pracovní místo pro 
osoby se zdravotním postižením), příspěvky z obcí a měst formou grantů nebo 

dotací, sbírky (Bílá pastelka a pokladničky). 

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

služby, počty konzultací podle jednotlivých oblastí poradenství. 

 Počet prezentací pro veřejnost a počet návštěvníků. 

 Počet konzultací na obcích a městech. 

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

a prezenční listiny. 

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

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

popis opatření Cílová skupina: osoby se sluchovým postižením. 

Forma poskytování služby: ambulantní. 

Specifické poradenství pro osoby se sluchovým postižením – informace  
k problematice a kompenzaci sluchového postižení, servis a údržba sluchadel, 

distribuce příslušenství ke sluchadlům, zajištění oprav sluchadel a příslušných 
kompenzačních pomůcek pro sluchově postižené uživatele sociální služby. 

předpokládaný dopad 
opatření 

Dostatečná informovanost osob se sluchovým postižením v návaznosti na jejich 
vadu sluchu, kompenzace sluchadlem a kompenzační pomůcky pro sluchově 

postižené osoby. 

aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

 Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem  

o sociálních službách. 

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

do odlehlých lokalit okresu, návštěvy méně mobilních držitelů sluchadel na 

domovech důchodů, DPS apod. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 
spolupracující subjekty 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, z. s., Poradenské centrum Šumperk, 

Generála Svobody 2800/68. 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 
finančních nákladů 

2019 2020 2021 

380.000 Kč 380.000 Kč 380.000 Kč 

předpokládané finanční 
zdroje 

MPSV, Město Šumperk. 

předpokládané výstupy Informovaný uživatel, spokojený klient. 

opatření 3.3 Zachování a rozvoj osobní asistence pro osoby s PAS organizace Dětský klíč 
Šumperk, o. p. s. 

popis opatření Cílová skupina: osoby s PAS. 

Forma poskytování služby: terénní. 

Osobní asistence je poskytována osobám, které mají sníženou soběstačnost  

z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení,  
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, jejich sociální začlenění  

a účast na běžném životě společnosti. Služba je poskytována v přirozeném 
sociálním prostředí osob a při činnostech, které osoba potřebuje. 
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předpokládaný dopad 

opatření 

Zajištění služby Osobní asistence v dostatečné kapacitě pro SO ORP Šumperk 

pro osoby s PAS. 

aktivity vedoucí 

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

zachování a rozvoj služby.   

 Zajištění kvalifikovaného personálu, stabilizace a vzdělávání pracovního týmu. 

 Zachování dosavadního spektra a rozsahu poskytovaných činností v přirozeném 

prostředí uživatele – pomoc s péčí o vlastní osobu, výchovné, vzdělávací 

činnosti a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským 

prostředím. 

2020 – rozvoj služby v souvislosti se zahájením provozu nového objektu – 

Asistenční dům. 

předpokládaný 
realizátor opatření, 
spolupracující subjekty 

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

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 
finančních nákladů 

2019 2020 2021 

970.000 Kč 1.170.000 Kč 1.470.000 Kč 

předpokládané finanční 
zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, ÚP, obce SO ORP Šumperk, nadace, dárci. 

předpokládané výstupy 22 uživatelů s PAS/rok. 

opatření 3.4 Zachování a rozvoj sociální služby osobní asistence Charity Šumperk 

 Přesah do cílové skupiny senioři. 

popis opatření Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením a senioři, kteří žijí ve svém 
domácím prostředí a s dopomocí jiné osoby jsou schopni v něm plnohodnotně žít. 

Forma poskytování služby: terénní. 

Osobní asistence pomáhá uživatelům zvládnout úkony péče o vlastní osobu  
a domácnost, které by dělali sami, kdyby jim v tom nebránila snížená 
soběstačnost. Podporuje zachování přirozených vazeb uživatelů na okolí a snaží 
se předejít jejich osamělosti. Osobní asistence poskytuje základní sociální 
poradenství. 

předpokládaný dopad 
opatření 

Zajištění služby Osobní asistence v dostatečné kapacitě pro SO ORP Šumperk 
pro osoby se zdravotním postižením. 

aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

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

 Zajištění kvalifikovaného personálu. 

 Zachování provozní doby. 

 Zachování dosavadního spektra a rozsahu poskytovaných činností 
v přirozeném prostředí uživatele – pomoc s péčí o vlastní osobu, pomoc při 
osobní hygieně, při zajištění chodu domácnosti, pomoc při zajištění stravy, 
výchovné, vzdělávací činnosti a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu 
se společenským prostředím, pomoc při jednání na úřadech, při obstarávání 
osobních záležitostí. 

 Zajištění návaznosti na další služby, což umožní rychle reagovat na změněné 
potřeby uživatele i v případě náhlého zhoršení stavu, návaznost na domácí 
zdravotní péči a poradny. 

předpokládaný 
realizátor opatření, 
spolupracující subjekty 

Charita Šumperk (ředitel organizace, vedoucí sociálních služeb). 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 
finančních nákladů 

2019 2020 2021 

3.600.000 Kč 3.800.000 Kč 4.000.000 Kč 

předpokládané finanční 
zdroje 

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

předpokládané výstupy Denní kapacita 15 uživatelů.  

Při navýšení úvazku o 0,5–1,0 denní kapacita 18 uživatelů. 
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opatření 3.5 Zachování a rozvoj sociální služby podpora samostatného bydlení pro osoby  

s mentálním a kombinovaným postižením, Podporované bydlení Pomněnka, 
Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú. 

popis opatření Cílová skupina: osoby s mentálním a kombinovaným postižením ve věku 19–64 
let (zájemce o službu nesmí přesáhnout v době nástupu do služby věk 40 let). 

Forma poskytování služby: terénní. 

Nadále rozvíjet a podporovat osoby s mentálním postižením při zvyšování 

samostatnosti a v samostatném bydlení. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Snížení rizika sociálního vyloučení, zvýšení soběstačnosti uživatelů. Žití života 

srovnatelný s lidmi bez postižení.  

aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

 Získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby,  

které umožní její zachování a rozvoj. 

 Zachování provozní doby služby s ohledem na potřeby uživatelů. 

 Realizace aktivit vedoucí k rozvoji osobnosti a začlenění uživatelů do 

společnosti vzhledem k jejich individuálním potřebám, samostatné bydlení – 
sebeobslužné činnosti, nácvik péče o domácnost, orientace v běžném 

prostředí (lékař, úřady, doprava, …), účast na kulturních a společenských 
akcích, jednání s úřady apod. 

 Realizace osvětových akcí. 

 Rozšíření poskytovaných činnosti – získání bytových prostor. 

 Stabilizace a odborný růst pracovního týmu – vzdělávání pracovníků. 

 Spolupráce s místní samosprávou a okolními obcemi. 

 Spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb v regionu a dalšími 

návaznými službami – síťování služeb. 

 Kvalitní sociální poradenství. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 
spolupracující subjekty 

Ředitelka organizace, sociální pracovník služby, vedoucí služby. 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 
finančních nákladů 

2019 2020 2021 

1.900.000 Kč 2.100.000 Kč 2.300.000 Kč 

předpokládané finanční 
zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, Úřad práce, příspěvky z obcí a měst formou grantů  
nebo dotací, donátoři, nadace. 

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

opatření 3.6 Zachování a rozvoj sociální služby odlehčovací služba pro osoby s mentálním  
a kombinovaným postižením, Odlehčovací služba Pomněnka, Centrum 

sociálních služeb Pomněnka, z. ú.   

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

Forma poskytování služby: pobytová. 

Podpora udržení systému přirozené péče o osoby s mentálním a kombinovaným 
postižením zajištěním dočasné péče po dobu nepřítomnosti jejich pečující osoby, 

odlehčení rodině. 

předpokládaný dopad 

opatření 

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

zvýšení soběstačnosti a snížení závislosti na pečujících osobách.  

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

volného času, zlepšení kvality života. 

aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

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

 Zachování provozní doby služby s ohledem na individuální potřeby uživatelů; 

 Realizace aktivit vedoucí k udržení systému přirozené péče o osoby 

s mentálním postižením v době nepřítomnosti pečující osoby. 

 Realizace aktivit vedoucí k rozvoji osobnosti a dovedností osob s mentálním  

a kombinovaných postižením. 

 Realizace osvětových akcí. 

 Stabilizace a odborný růst pracovního týmu – vzdělávání pracovníků. 
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  Spolupráce s místní samosprávou a okolními obcemi. 

 Spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb v regionu a dalšími 

návaznými službami – síťování služeb. 

 Kvalitní sociální poradenství. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 
spolupracující subjekty 

Ředitelka organizace, sociální pracovník služby, vedoucí služby. 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 
finančních nákladů 

2019 2020 2021 

650.000 Kč 700.000 Kč 740.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

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

dotací, donátoři, nadace. 

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

o 5 nových uživatelů ročně, na konci plánu projde tedy službou 30 uživatelů. 

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

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

popis opatření Cílová skupina: osoby s PAS. 

Forma poskytování služby: ambulantní, terénní, pobytová. 

Poskytovat sociální službu osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak 

pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit pečující fyzické 
osobě nezbytný odpočinek. Podpora udržení funkční rodiny se členem s PAS, 

krátkodobý nácvik odloučení od rodiny. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Nácvik postupného odloučení od rodiny. Získat a upevňovat základní hygienické 

návyky, stravovací návyky, komunikační schopnosti a dovednosti. Získat  
a upevňovat dovednosti spojené s vedením domácnosti – plánování, nákup, 

příprava jednoduchých jídel, úklid, obsluha jednoduchých domácích spotřebičů, 
zacházení s penězi. Za účasti osobního asistenta umožnit klientům účast  

na běžném životě, na kulturním a společenském životě společnosti.  

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

aktivity vedoucí 

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

zachování a rozvoj služby. 

 Zajištění kvalifikovaného personálu – stabilizace a vzdělávání pracovního týmu. 

 Realizace aktivit vedoucí k udržení systému přirozené péče o osoby s PAS  
v době nepřítomnosti pečující osoby. 

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

2020 – rozvoj a navýšení kapacity služby v souvislosti se zahájením provozu 
nového objektu – Asistenční dům. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 
spolupracující subjekty 

DĚTSKÝ KLÍČ Šumperk, o. p. s. 

Ředitelka organizace, sociální pracovník, vedoucí služeb. 

časový harmonogram 2019–2021 

2020: zahájení realizace poskytování služby v novém objektu. 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

3.100.000 Kč 5.900.000 Kč 8.000.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, město Šumperk, ÚP, obce SO ORP Šumperk, nadace, 

dárci 

předpokládané výstupy Navýšení kapacity pobytové služby o 5 lůžek. Navýšení denní kapacity 
ambulantní na 8 uživatelů a terénní na 4 uživatele. 

opatření 3.8 Zachování a rozvoj sociální služby centra denních služeb pro osoby s mentálním 
a kombinovaným postižením, Centrum denních služeb Pomněnka, Centrum 

sociálních služeb Pomněnka, z. ú.   

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

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

Forma poskytování služby: ambulantní. 
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 Udržet a zkvalitnit chod denního centra v závislosti na individuálních potřebách 

jednotlivých uživatelů. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Zvýšení možností začleňování osob s mentálním postižením do společnosti 

prostřednictvím osvěty, nácviku dovedností, celkového rozvoje osobnosti a díky 

tomu se bude také řešit jejich nepříznivá sociální situace.  

aktivity vedoucí 

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

které umožní její zachování a rozvoj. 

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

 Realizace aktivit vedoucí k rozvoji osobnosti a začlenění uživatelů  

do společnosti vzhledem k jejich individuálním potřebám: sebeobslužné 

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

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

a společenských akcí apod. 

 Realizace divadelních představení pro veřejnost. 

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

 Rozšíření poskytovaných činnosti – rozvoj nového oddělení pro autisty. 

 Stabilizace a odborný růst pracovního týmu – vzdělávání pracovníků. 

 Spolupráce s místní samosprávou a okolními obcemi. 

 Spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb v regionu a dalšími 

návaznými službami – síťování služeb. 

 Kvalitní sociální poradenství. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Ředitelka organizace, sociální pracovník služby, vedoucí služby. 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

4.500.000 Kč 4.700.000 Kč 4.900.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

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

nadace.  

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

opatření 3.9 Zachování sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením 

organizace Domov Paprsek Olšany, p. o. 

popis opatření Cílová skupina: osoby se zdravotním postižením. 

Forma poskytování služby: pobytová. 

Prostřednictvím nabízených aktivit a činností rozvíjet individuální dovednosti  

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

soběstačnosti a nezávislosti na službě. 

předpokládaný dopad 

opatření 

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. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

Poskytování základních úkonů dle zákona o sociálních službách: 

 aktivity zaměřené na činnosti běžného života, 

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

 podpora aktivit k začleňování do běžného života a snižování závislosti  

na sociální službě, 

 stabilizace a odborný růst pracovního týmu, 

 spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb v regionu a dalšími 

návaznými službami, 

 spolupráce s místní samosprávou a okolními obcemi, 

 získání dostatečných finančních prostředků pro běžný provoz služby,  

které umožní její zachování a rozvoj. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Ředitelka, vedoucí pracovníci, sociální pracovník, pracovníci v sociálních 

službách. 

časový harmonogram 2019–2021 
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předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

28.233.545 Kč 28.233.545 Kč 28.233.545 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, příjmy z vlastní činnosti organizace. 

předpokládané výstupy Stávající počet uživatelů: 60. 

Předpokládaný počet v roce 2019: 60. 

Předpokládaný počet v letech 2020–2021: 55. 

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

organizace Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, odloučené 

pracoviště Šumperk 

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

postižení). 

Forma poskytování služby: pobytová. 

Cílem opatření je snížit riziko sociálního vyloučení a zároveň zvýšit podporu 

sociálního začleňování osob se zdravotním postižením a navýšení kapacity 

služby vznikem nového místa poskytování služby DOZP v obci Vikýřovice  

od července 2020. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Služba podporuje osoby se zdravotním postižením, kterým nabízí činnosti, 

vedoucí ke kvalitnímu bydlení v přirozeném prostředí. Pracovní uplatnění osob 

se zdravotním postižením je těmto osobám přínosné převážně v oblasti psycho-

sociální a to prostřednictvím zvyšování a podpory kontaktu se společenským 

prostředím spojených s udržením důležitých návyků s přípravou do zaměstnání  

a v jeho průběhu. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Získání dostatečných finančních prostředků pro zajištění provozu služby,  

které umožní její zachování a rozvoj. 

 Pravidelný monitoring, zjišťování potřeb uživatelů. 

 Zachování nabídky poskytovaných služeb a deklarovaných činností dle poslání 

a cílů služby. 

 Realizace aktivit: poskytnutí ubytování, stravy pomoc při osobní hygieně nebo 

poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při zvládání běžných úkonů 

péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 

sociálně terapeutické činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, 

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, základní sociální 

poradenství.  

 2020 zahájení poskytování služby v novém (rekonstruovaném) objektu  

ve Vikýřovicích. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Vedoucí pracovník, sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách. 

časový harmonogram 2019–2021 

2020 – zahájení poskytování služby v novém objektu. 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

8.500.000 Kč 14.875.000 Kč 21.250.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, obce SO ORP Šumperk, příjmy z vlastní činnosti 

organizace. 

předpokládané výstupy Stávající počet uživatelů: 12 

Předpokládaný počet uživatelů   v letech 2019–červen 2020 14 

 červenec 2020–2021 30 

opatření 3.11 Zachování sociální služby chráněné bydlení pro osoby s mentálním 

a kombinovaným postižením, Chráněné bydlení Pomněnka, Centrum 

sociálních služeb Pomněnka, z. ú.   

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

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

Forma poskytování služby: ambulantní. 
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 Umožnit dospělým lidem s mentálním postižením bydlet s podporou dle 

individuálních potřeb v přirozeném prostředí, rozvíjet jejich osobnost a snižovat 

riziko sociálního vyloučení. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Zvýšení schopností péče o vlastní osobu a o domácnost. Zvýšení soběstačnosti 

uživatelů, zvýšení schopnosti začlenit se do běžné společnosti.  

aktivity vedoucí 

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

které umožní její zachování a rozvoj. 

 Zachování provozní doby služby s ohledem na potřeby uživatelů. 

 Realizace aktivit vedoucí k rozvoji osobnosti a začlenění uživatelů do 

společnosti vzhledem k jejich individuálním potřebám, samostatné bydlení – 

sebeobslužné činnosti, nácvik péče o domácnost, orientace v běžném 

prostředí (lékař, úřady, doprava, …), účast na kulturních a společenských 

akcích, jednání s úřady apod. 

 Realizace osvětových akcí pro veřejnost – pořádání výstav. 

 Stabilizace a odborný růst pracovního týmu – vzdělávání pracovníků. 

 Spolupráce s místní samosprávou a okolními obcemi. 

 Spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních služeb v regionu a dalšími 

návaznými službami – síťování služeb. 

 Kvalitní sociální poradenství. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Ředitelka organizace, sociální pracovník služby, vedoucí služby. 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

1.900.000 Kč 2.100.000 Kč 2.300.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

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

nadace. 

předpokládané výstupy Denní kapacita 8 uživatelů. 

opatření 3.12 Zachování a rozvoj sociální služby chráněné bydlení pro osoby s nižší mírou 
potřebné podpory organizace Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb 
Šternberk, odloučené pracoviště Šumperk   

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

Forma poskytování služby: pobytová. 

Cílem opatření je snížit riziko sociálního vyloučení a zároveň zvýšit podporu 
sociálního začleňování osob s nižší mírou podpory.  

Zaměstnávání osob se ztíženým přístupem na volný trh práce. 

předpokládaný dopad 
opatření 

Poskytování služby osobám s nižší mírou podpory v jejich přirozeném prostředí. 
Zvyšování a podpora kontaktu se společenským prostředím spojeným  
s udržením a dalším rozvojem potřebných návyků. Udržení pracovního uplatnění 
osob s nižší mírou podpory na volném trhu práce. 

aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

 Poskytování základních úkonů dle zákona o sociálních službách. 

 Získání dostatečných finančních prostředků pro zajištění provozu služby,  
které umožní její zachování a rozvoj. 

 Pravidelný Monitoring zjišťování potřeb uživatelů. 

 Zachování nabídky poskytovaných služeb a deklarovaných činností dle poslání 
a cílů služby. 

 Realizace aktivit: poskytnutí ubytování, poskytnutí dopomoci při zajištění 
chodu domácnosti, pomoc při osobní hygieně a při zvládání běžných úkonů 
péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních 
záležitostí, základní sociální poradenství, aktivity zaměřené na podporu, rozvoj 
a udržení psychických a tělesných funkcí uživatelů, podpora samostatného 
rozhodování uživatelů, zajištění, aby uživatelé pociťovali jistou míru 
soběstačnosti a nevznikala závislost na sociální službě. 

 Vyhledávání spolupracujících subjektů v rámci zaměstnávání. 

 Pracovní uplatnění na volném trhu práce. 
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předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Vedoucí pracovník, sociální pracovník, pracovníci v sociálních službách. 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

1.750.000 Kč 1.750.000 Kč 1.750.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, obce, příjmy z vlastní činnosti organizace. 

předpokládané výstupy Stávající počet uživatelů: 6 lůžek. 

Předpokládaný počet uživatelů na v letech 2019–2021: 6. 

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

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

odbočky Šumperk 

 Přesah do cílové skupiny senioři. 

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

Forma poskytování služby: ambulantní, terénní. 

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické 

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

osobních záležitostí. Vytváření prostoru pro smysluplné trávení volného času, 

prostor pro motivaci příkladem druhých.                                               

předpokládaný dopad 

opatření 

Díky realizované službě smysluplné trávení volného času při aktivitách 

přizpůsobených specifickým potřebám osob se zrakovým postižením. 

 Udržování stávajících a získání nových sociálních kontaktů. 

 Získávání nových znalostí a dovedností, udržení stávajících dovedností 

prostřednictvím klubů, kroužků, vzdělávacích aktivit. 

 Udržení nebo zvyšování fyzické i psychické kondice prostřednictvím 

sportovních aktivit a výměně zkušeností se životem se zrakovým postižením. 

 Získávání dovedností potřebných pro samostatný život v přirozeném sociálním 

prostředí. 

 Získávání dovedností potřebných pro samostatné řešení životních situací. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

Udržení nabídky aktivit vhodných pro osoby se zrakovým postižením, upouštění 

od aktivit, o které již není zájem a rozšiřovat nabídku o nové zajímavé aktivity. 
Zajišťování vhodných prostor pro provozování aktivit a také zajištění finančních 

prostředků na zajištění materiálu a potřeb pro jednotlivé aktivity. Zajišťování 
vhodných lektorů pro aktivity přizpůsobené potřebám zrakově postižených. 

Zavádění klubů v dalších místech regionu dle zájmu uživatelů služeb z důvodu 
zlepšení dostupnosti služeb, např. Hanušovice. 

 Výchovně vzdělávací aktivity a sociálně terapeutické programy zaměřené  

na rozvoj schopností a dovedností, které přispívají ke kompenzaci zrakové 
nedostatečnosti. 

 Udržení a rozvoj dovedností souvisejících se sebeobsluhou.  

 Pohybové aktivity – aktivity za pomoci asistentů. 

 Činnosti vedoucí k zvýšení mentální úrovně uživatele, k rozvoji jeho duševního 
potenciálu (kurzy jazykové, trénink paměti, komunikačních dovedností, 

přednášky, besedy, exkurze, zážitkové akce, jejichž cílem je zprostředkovat 

nevidomým zkušenosti, které jsou pro „zdravou“ populaci běžnou realitou, 
promítání komentovaných filmů, haptické výstavy, poslech hudby, poslech 

zvukových knih). 

 Zpřístupňování informací, např. besedy se zástupci místních institucí  

a samosprávných orgánů, s lékaři, dietology apod.  

 Zprostředkování individuálních kurzů, např. psaní na kancelářském stroji 

(počítačové klávesnici), prostorová orientace. 

 Terénní forma poskytování služby je realizována především v případě 

zprostředkování kontaktu s přirozeným společenským prostředím. Pracovník 
učí uživatele vhodně reagovat v každodenních situacích (cestování, 

spolupráce v kolektivu, jednání na úřadech, aj.), aby byl příště schopen tyto 
situace řešit samostatně. 
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  Pomoc a podpora při prosazování oprávněných zájmů a vyřizování osobních 

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

obsluhy domácích spotřebičů apod. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

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

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

a SONS Tyflopomůcky  Olomouc. 

časový harmonogram  2019–2021 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

433.400 Kč 435.000 Kč 455.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV prostřednictvím kraje, úřad práce (dotace na chráněné pracovní místo  

pro osoby se zdravotním postižením), příspěvky z obcí a měst formou grantů 

nebo dotací, sbírky (Bílá pastelka a pokladničky). 

předpokládané výstupy  Počet uživatelů, počet jednotlivých aktivit podle druhů. 

 Počet prezentací pro veřejnost a počet návštěvníků. 

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

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

se zdravotním postižením prostřednictvím organizace TyfloCentrum Olomouc, 

o. p. s., Regionální středisko Šumperk 

popis opatření Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením. 

Forma poskytování služby: ambulantní, terénní. 

Rozvoj ambulantní sociálně aktivizační služby a zachování terénní sociálně 

aktivizační služby prostřednictvím organizace TyfloCentrum Olomouc, o. p. s., 

Regionální středisko Šumperk. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Udržení služby sociálně aktivizační služby pro osoby se zrakovým postižením. 

aktivity vedoucí 

k naplnění 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 ambulantní 

forma. 

 Výuka obsluhy náročné elektronické kompenzační pomůcky terénní forma 

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

 Ambulantní forma: služba poskytována dle telefonické domluvy Šumperk: ind. 

jednání: 1/den, 3/týden skupin. aktivita: 6/akce. 

 Terénní forma: po, út, st, pá: 8:00–12:00, 12:30–15:30, dle telefonické 

domluvy. 

 Výuka na PC (příjezd lektora), Šumperk. PC 3/týden. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

141.373 Kč 154.010 Kč 166.647 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Olomoucký kraj, Úřad práce, Město Šumperk. 

 

předpokládané výstupy Počet smluv s uživateli: 20/rok. 
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opatření 3.15 Zachování a rozvoj sociální služby sociální rehabilitace pro osoby s PAS a osoby 

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

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

s mentálním postižením. 

Forma poskytování služby: terénní, ambulantní. 

 Prostřednictvím sociální rehabilitace umožnit získat osobám s PAS/osobám  

s mentálním postižením soubor specifických činností směřujících k dosažení 

samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to rozvojem jejich specifických 

schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných,  

pro samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím 

zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Zajištění služby sociální rehabilitace v dostatečné kapacitě pro SO ORP Šumperk 

pro cílovou skupinu. 

aktivity vedoucí 

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

zachování a rozvoj služby.   

 Zajištění kvalifikovaného personálu, stabilizace a vzdělávání pracovního týmu. 

 Získat pracovní návyky a dovednosti. 

 Získat a upevnit sebeobslužné dovednosti. 

 Zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a umožnit účast  

na běžném životě společnosti. 

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

nového objektu – Asistenční dům. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

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

služeb. 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

850.000 Kč 1.300.000 Kč 1.450.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, ÚP, Město Šumperk, obce SO ORP Šumperk, nadace, 

dárci. 

předpokládané výstupy Navýšení kapacity služby na 12 uživatelů/rok. 

opatření 3.16 Zachování a rozvoj sociální služby sociální rehabilitace prostřednictvím 

společnosti PONTIS Šumperk o. p. s. 

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

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

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

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

Forma poskytování služby: ambulantní. 

Umožnit osobám s pohybovým postižením takový rozvoj jejich schopností  

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

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

vrstevníků a společnost. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Zvýšení samostatnosti a soběstačnosti v sebeobslužných činnostech pro 

efektivnější zapojení do běžného života vrstevníků. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

2019  

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

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

je snižována intenzita četnosti nácvikových činností, čímž nedochází 

k optimálnímu rozvoji schopností a dovedností klientů. 

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

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

vzhledem k zajištění potřeb klientů a udržení kvality služby jsou úvazky 

financovány z vlastních zdrojů. 

2019–2021  

 Poskytovat základní úkony dle zákona o sociálních službách. 
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  Vyhodnocovat stav uživatele a nastavit vhodné nácvikové činnosti. 

 Nácvikovými činnostmi z běžného života přispět k zlepšení pohybových 

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

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

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

 Využít moderní techniky pro zvýšení a upevnění soběstačnosti a samostatnosti 

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

muzikoterapie, posilování paměti pomocí kvízů, říkanek, hádanek, vzpomínání, 

přiřazování obrázků a zvuků, vůni atd.). 

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

komunikačních knih apod. 

 Podpořit vztahy v přirozeném sociálním prostředí, a to přítomností doprovázející 

osoby při některých nácvikových činnostech, formu poradenství a nasměrování 

na další vhodné podpůrné služby. 

 Využít fakultativně terapii Therasuit. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

PONTIS Šumperk o. p. s. 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

2.717.910 Kč 2.767.900 Kč 2.820.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

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

služby, příjmy z hospodářské činnosti společnosti, soukromý sektor. 

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

opatření 3.17 Zachování služby sociální rehabilitace prostřednictvím organizace TyfloCentrum 

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

popis opatření Cílová skupina: osoby se zrakovým postižením. 

Forma poskytování služby: ambulantní, terénní. 

Zachování služby sociální rehabilitace zaměřené na podporu zaměstnávání 

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

Regionální středisko Šumperk.  

předpokládaný dopad 

opatření 

Udržení služby sociální rehabilitace pro osoby se zrakovým postižením. 

aktivity vedoucí 

k naplnění 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. 

 Návštěvní hodiny – st: 8:00–12:00 12:30–16:30 mimo návštěvní hodiny lze 

službu poskytnout po, út, st, pá po tel. domluvě. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. 

časový harmonogram 2019–2021 průběžná celoroční aktivita. 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

169.648 Kč 184.812 Kč 199.976 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Olomoucký kraj, Úřad práce, Město Šumperk. 

předpokládané výstupy Počet smluv s uživateli: 8/rok. 
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cí l  4  Podpora vzniku a rozvoje nových sociálních služeb  pro cí lovou skupinu 

osoby se zdravotním postižením na území SO ORP Šumperk  

opatření 4.1 Vznik sociální služby odborného sociálního poradenství pro rodiny s osobou  
s PAS prostřednictvím organizace Dětský klíč Šumperk, o. p. s. 

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

Forma poskytování služby: ambulantní, terénní. 

Zahájení poskytování nové sociální služby – odborné sociální poradenství. 

předpokládaný dopad 
opatření 

Zajištění poradenství dostupného v SO ORP Šumperk pro osoby s PAS a pro osoby 
pečující o osobu s PAS. 

aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

 Poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva 
a v oblasti vzdělávání. 

 Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

 Edukace rodin v problematice PAS. 

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

 Monitoring potřeb rodin dětí s PAS. 

 Souvislá práce s rodinami s osobou s PAS. 

 Podpora řešení aktuálních problémů. 

 Získání dostatečných finančních prostředků pro provoz, které umožní zahájení 
poskytování nové služby. 

předpokládaný 
realizátor opatření, 
spolupracující subjekty 

Dětský klíč Šumperk, o. p. s. 

 

časový harmonogram 2020–2021 

předpokládaná výše 
finančních nákladů 

2019 2020 2021 

0 650.000 Kč 700.000 Kč 

předpokládané finanční 
zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, město Šumperk, obce SO ORP Šumperk, dárci. 

předpokládané výstupy 2020–2021: počet uživatelů využívajících služby. 

opatření 4.2 Vznik ambulantní sociální služby sociálně terapeutická dílna pro osoby  
s mentálním postižením prostřednictvím organizace Centrum sociálních služeb 
Pomněnka, z. ú. 

popis opatření Cílová skupina: osoby s mentálním postižením ve věku 18–40 let. 

Forma poskytování služby: ambulantní. 

Registrace a zahájení poskytování nové sociální služby – sociálně terapeutická dílna. 

předpokládaný dopad 
opatření 

Zvýšení možnosti uplatnění osob s mentálním postižením na trhu práce  
za pomocí nácviku pracovních dovedností a tím řešit jejich nepříznivou sociální 
situaci.  

aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

 Získání dostatečných finančních prostředků pro vznik a běžný provoz služby. 

 Získání odborného pracovního týmu. 

 Stanovení cílů, poslání a nabídky aktivit. 

 Trénink pracovních dovedností v běžném prostředí (šicí dílna, zahrada, 
kavárna apod.). 

 Depistáž osob s mentálním postižením. 

 Osvětová činnost. 

 Spolupráce s místní samosprávou a okolními obcemi. 

předpokládaný 
realizátor opatření, 
spolupracující subjekty 

Ředitelka, sociální pracovník služby. 

Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú. 

časový harmonogram 2020–2021 

předpokládaná výše 
finančních nákladů 

2019 2020 2021 

0 650.000 Kč 700.000 Kč 

předpokládané finanční 
zdroje 

MPSV, Olomoucký kraj, Úřad práce, samosprávné celky, donátoři, nadace. 

předpokládané výstupy 4 uživatelé. 
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5.4 Cíle a opatření pro pracovní skupinu osoby v krizi  a sociálně vyloučení  

Popis cílové skupiny  

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

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

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

a ochranné výchovy, zařízení pro výkon ochranné léčby), 

 osoby a rodiny ohrožené zadlužeností a chudobou, 

 osoby dlouhodobě nezaměstnané, 

 osoby závislé na návykových látkách,  

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

 osoby v nepředvídatelných obtížných životních situacích individuálního či hromadného charakteru 

ohrožené na zdraví a na životě, 

 osoby závislé na nelátkových závislostech, 

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

Přehled členů pracovní skupiny  

David Jersák  Armáda spásy, vedoucí pracovní skupiny  

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

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

Ing. Eva Čmakalová Probační a mediační služba 

Alena Krejčí, DiS Armáda spásy  

Bc. Šárka Křístková Městský úřad Šumperk, odbor sociálních věcí  

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

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

SWOT analýza cílové skupiny osoby v krizi  a sociálně vyloučení (k 30.09.2018) 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

o díky možnosti čerpání finančních prostředků  

ze zdrojů EU pro NNO a poskytovatele sociálních 

služeb byla dobudována nezbytná infrastruktura 

sociálních služeb; v současnosti existuje 

dostatečně široké portfolio poskytovaných 

sociálních služeb pro občany 

o vedle standardních sociálních služeb se rozvíjí 

služby směřující ke snižování rizik, jako jsou 

osvětové a volnočasové aktivity 

o se zaváděním standardů kvality se zejména v 

NNO procesy více zprofesionalizovaly a rovněž  

se plošně zvýšila odbornost pracovníků  

v sociálních službách 

o poskytovatelé sociálních služeb jsou otevřeni  

ke změnám, zavádění nových trendů a snaží  

se pružně reagovat na měnící se potřeby 

uživatelů  

o existence sociální práce na obcích 

o existence aktualizovaného seznamu 

poskytovatelů – zejména dostupné elektronicky 

o dobrá spolupráce a koordinace sociálních služeb 

vzájemně a s městem Šumperk 

o absence sociálního bydlení jako alternativy 

ukončující bezdomovectví, resp. nepříznivou 

sociální situaci 

o absence nebo nedostatečná nabídka 

specifických služeb, jako je chráněné bydlení, 

chráněné dílny, denní centra (mimo Šumperk) 

o nedostupnost externích specialistů (lékaři – 

zejména specialisté, právníci apod.) 

o stále není zajištěn bezbariérový přístup do všech 

míst, kde jsou poskytovány sociální služby 

o nedostatečná nabídka terénních služeb na území 

SO ORP  

o mlčenlivost – nemožnost sdělit informace, 

měřítkem by měl být „zájem klienta“; Státní 

správa má ošetřené „sdílení informací“  

ve veřejné správě, NNO nemají možnost se 

k informacím dostat 

o není podchyceno krizové bydlení pro celé rodiny 

(existuje krizové bydlení pouze pro osamělého 

rodiče s dětmi) 

o špatný zdravotní stav a s tím spojená 

problematika poskytnutí zdravotní pomoci  

pro osoby „na ulici“ 

 o nefunguje podchycení osob, které žijí na hraně 

(na soc. dávku nedosáhnou, hmotná nouze  

o nich neví), malá známost nabídky potravinové 

pomoci u vybraných poskytovatelů soc. služeb  

ze zdrojů potravinové banky 
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PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

o je zmapována poměrně široká síť poskytovatelů 

sociálních služeb – kladem je rozmanitost 

zřizovatelů těchto organizací 

o proces komunitního plánování sociálních služeb 

na celém území SO ORP  

o další rozvoj sociálních služeb na základě 

výsledků komunitního plánování s důrazem  

na zapojení širší veřejnosti (rozvoj občanské 

solidarity, dobrovolnictví, sousedské výpomoci 

apod.) 

o zvyšování finanční gramotnosti již na úrovni 

základního školství  

o posílení sociální práce, komunitní práce  

na obcích 

o posílení terénních sociálních služeb, zefektivnění 

čerpání dotačních titulů na podporu terénních 

služeb 

o využívání nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, 

včetně posílení míst pro osoby zařazené  

do výkonu „veřejné služby“ 

o aktivity vedoucí k posílení podpory od obcí 

o Evropské projekty přes MAS (slouží pro pilotní 

projekty, popřípadě jako zdroj pro start 

soběstačných aktivit) 

o odliv kvalifikovaných pracovníků z důvodů nízké 

společenské prestiže a nízkého ohodnocení; 

riziko nedostatečného finančního a personálního 

zabezpečení služeb 

o nestabilita politického prostředí a nesystémovost 

v dotační politice zadavatelů, ohrožuje vytváření 

stabilního prostředí pro plánování a rozvoj 

sociálních služeb  

o neochota samotných uživatelů a jejich rodinných 

příslušníků spolupodílet se na financování 

nákladů za sociální služby  

o nárůst administrativy, která se může projevit  

na úkor kvality poskytovaných služeb  

o nízká finanční gramotnost, vysoká míra 

zadluženosti, neřešené exekuce 

o dlouhodobá závislost na dávkách HN; nízká míra 

motivace ke změně způsobu života 

o složitost pro klienty řešení administrativy s úřady 

– hmotnou nouzi, cizineckou policií 

o demografický vývoj – bude přibývat lidí,  

kteří nebudou mít důchody, resp. finanční zdroje 

na krytí svých potřeb směrem k pro ně 

potřebným soc. službám 

Potřeby cílové skupiny osoby v krizi  a sociálně vyloučení  

 Dostupnost sociálního bydlení (chápeme část vyčleněného bytového fondu obce, který zpravidla 

spravuje další subjekt – NNO, a v rámci užívání realizuje podporu bydlících formou terénní sociální 

služby), dostupnost chráněného bydlení a bydlení s podporou. 

 Dostupnost bezplatného právního poradenství na území SO ORP . 

 Sjednocení postupu Úřadu práce při poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi. 

 Dostupnost odborné podpory (psychologická, psychiatrická, pedagogická, lékařská, terapeutická). 

 Dostupnost základní zdravotní péče (praktičtí lékaři) a lékáren i mimo města a větší obce. 

 Dostupnost chráněných pracovních míst a projektů podporovaného zaměstnání. 

 Dostupnost potravinové a materiální pomoci. 

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

vyloučení   

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

na území SO ORP Šumperk 

opatření 5.1 Zachování a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství, Poradna pro rodinu 

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

Šumperk 

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

Společně-Jekhetane o. p. s. 

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

spásy v České republice, z. s. 

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

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

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

Krédo, organizace PONTIS Šumperk o. p. s. 

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

opatření 5.8 Zachování a rozvoj sociální služby intervenční centra pro osoby ohrožené domácím násilím 

Střediska sociální prevence Olomouc, p. o. v Poradně pro rodinu Šumperk 
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opatření 5.9 Zachování a rozvoj sociální služby nízkoprahové denní centrum, Armáda spásy v České 

republice, z. s. 

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

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

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

organizace Společnost Podané Ruce o. p. s.  

cíl 6 Podpora vzniku a rozvoje nových sociálních služeb pro cílovou skupinu osoby v krizi  

a sociálně vyloučení na území SO ORP Šumperk 

opatření 6.1 Zřízení sociální služby odborné sociální poradenství, Centrum komplexní péče  

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

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

kontaktního centra poskytovanou společností PONTIS Šumperk o. p. s  

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

v krizi a sociálně vyloučení  

zařazení číslo a název opatření 

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

SOS Kompas Zábřeh 

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

organizace Společně-Jekhetane, o. p. s. 

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

Šumperk o. p. s. 

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

organizace Sociální služby Libina, p. o. 

 

cí l  5  Zajištění sítě sociálních služeb pro cí lovou skupinu osoby v kriz i   

a sociálně  vyloučení na území SO ORP Šumperk  

opatření 5.1 Zachování a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství, Poradna pro 

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

pro rodinu Šumperk 

 Přesah do cílové skupiny děti, mládež a rodina. 

popis opatření Cílová skupina: rodiny s dítětem/dětmi, osoby v krizi v souvislosti s řešením 

rodinné nebo párové problematiky nebo vznikem nepříznivých sociálních situací, 

které s touto oblastí souvisí, děti a mládež ve věku od 6–26 let ohrožené 

společensky nežádoucími jevy, které souvisí s rodinnou situací dítěte, nebo na ni 

negativně působí. 

Forma poskytování služby: ambulantní. 

Hlavní činností je podpora rodin, párů a jednotlivců při samostatném zvládání 

nepříznivých sociálních situací související s rodinným či partnerským životem. 

Podpora je poskytována prostřednictvím odborného psychologického, sociálně-

právního poradenství a poradenství ambulantní formou. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Odborná podpora při zvládání jejich nepříznivé životní situace, související  

s rodinou, vztahy a osobním životem. Posílení schopnosti uživatelů při aktivním  

a samostatném řešení nepříznivé životní situace a jejich následků s co nejmenší 

mírou závislosti na této či jiné sociální službě. Poskytování informací posilující 

schopnosti uživatelů účinně a aktivně předcházet situacím, které by ohrozily 

jejich rodinný, vztahový a osobní život.  

Zajištění dostupnosti sociální služby, odbornosti pracovníků a kvality nabízených 

služeb. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Zajištění finančních prostředků na provoz Poradny pro rodinu Šumperk,  

které umožní zachování a rozvoj dosavadního spektra poskytovaných služeb.  

 Zajištění odborných pracovníků. 
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  Zajištění časové i místní dostupnosti sociální služby; služba bude poskytovaná 

v bezbariérových prostorách. 

 Navýšení úvazku dvou psychologů ze současného stavu 0,7 + 0,3, tj. celkem 

1,0 úvazku, na úvazky 2 x 0,7, tj. celkem 1,4 úvazku. 
 Navýšení počtu sociálních pracovníků ze současného stavu 1 x 0,5 úvazku  

na úvazek 2 x 0,5, tj. celkem 1,0 úvazku. 

 Zajištění provozní doby: 

 po 8:00–12:00 13:00–17:00 

út 8:00–12:00 13:00–15:00 

st 8:00–12:00 13:00–17:00 

čt 8:00–12:00 13:00–15:00 

pá 8:00–12:00 13:00–15:00 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

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

Spolupracující subjekty: Orgány sociálně právní ochrany dětí a prevence, Okresní 

soud Šumperk. 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

1.956.000 Kč 2.054.000 Kč 2.156.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, obce. 

předpokládané výstupy 2016–2018: 100–120 klientů/rok. S navýšením kapacity dojde k v letech 2019–

2021 k navýšení počtu uživatelů na cca 150 klientů/rok, cílem je především ještě 

více zkvalitnit poskytování sociální služby a zkrácení objednacích lhůt. 

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

poradna Společně-Jekhetane o. p. s. 

 Přesah do cílové skupiny osoby se zdravotním postižením. 

popis opatření Cílová skupina: dospělé osoby od 18 let. 

Forma poskytování služby: ambulantní. 

Poskytování poradenství zejména dluhového, udržení akreditace pro podávání 

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

předpokládaný dopad 

opatření 

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

Navyšování povědomí o finanční gramotnosti u studentů škol, předávání 

informací o exekucích. 

aktivity vedoucí 

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

o sociálních službách. 

 Vzdělávání pracovníků poradny. 

 Spolupráce s obecními úřady a úřady práce. 

 Spolupráce se školami. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Společně-Jekhetane, o. p. s. 

 ve spolupráci s obecními úřady a úřady práce, 

 ve spolupráci se středními školami. 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

533.000 Kč 570.000 Kč 610.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Dotace KÚ Ol. Kraje, příspěvky z obcí a měst formou grantů nebo dotací. 

předpokládané výstupy Za rok 2017 byly uskutečněny dvě přednášky na středních školách, jedna 

přednáška v domově pro seniory a dvě přednášky v jiných sociálních službách.   

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

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

Podávání návrhů na insolvenci tak, aby byla následně prodloužena akreditace 

poradny a občané mohli využívat tuto službu zdarma. 
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opatření 5.3 Zachování a rozvoj sociální služby domov se zvláštním režimem, Domov Přístav, 

Armáda spásy v České republice, z. s. 

 Přesah do cílové skupiny osoby se zdravotním postižením, senioři.   

popis opatření Cílová skupina: osoby bez domova, ženy a muži starší 26 let, kteří se nachází  

v nepříznivé sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení, a z důvodu nepříznivého 

zdravotního a sociálního stavu nejsou schopni zvládat nároky spojené s běžným 

fungováním ve společnosti. 

Forma poskytování služby: pobytová. 

Na základě zjištěných potřeb napomáhat uživatelům zachovat si v co největší 

možné míře fyzickou a psychickou soběstačnost, která jim umožní žít důstojný  

a kvalitní život. 

předpokládaný dopad 

opatření 
 Uživatel má minimalizovaná rizika dalšího propadu nebo zhoršování 

zdravotního stavu. 

 Uživatel má zachované nebo obnovené dovednosti v oblasti sebepéče, 

společenských a sociálních návyků. 

 Uživatel má zajištěn kontakt s institucemi, úřady, lékaři, který by mu pomohl 

nebo pomáhá řešit jeho potřeby. 

 Uživatel se dle svých potřeb a možností zapojuje do společenského dění 

Domova Přístavu, okolí, města a obnovení kontaktu s rodinou nebo přáteli. 

 Uživatel již nepotřebuje podporu nebo pomoc druhé osoby, a odejde do jiné 

sociální služby nebo bydlení. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Poskytnutí ubytování v jedno/dvou lůžkových pokojích: zajištění úklidu, praní 

ložního a osobního prádla. 

 Poskytnutí stravy – zajištění celodenní stravy, výběr z tří hlavních jídel. Strava 

odpovídá zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. 

 Další – pomoc a podpora při úkonech osobní hygieny. Pomoc a podpora  

při základní péči o vlasy a nehty. Pomoc a podpora při oblékání a svlékání. 

Materiální pomoc při zajištění ošacení a hygieny. Pomoc a podpora  

při podávání léků a dodržování léčebného režimu. Podpora a pomoc  

při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů. Pomoc při 

obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou. Pomoc a podpora při dalších 

aktivitách podporující sociální začlenění osob. Socioterapeutické činnosti, 

jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních 

schopností a dovedností podporující sociální začlenění osob. Aktivizační 

činnosti. Pomoc při komunikaci vedoucí k uplatnění práv a oprávněných zájmů. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Centrum sociálních služeb Armády spásy v Šumperku. 

Spolupracující subjekty: Město Šumperk – odbor sociálních věcí, Nemocnice 

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

lékaři, odborní lékaři, ČSSZ, notářství, jiná zdravotnická zařízení. 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

14.300.000 Kč 15.000.000 Kč 15.750.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

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

příjmy od uživatelů, dary, příspěvky obcí. 

předpokládané výstupy Kapacita 34 lůžek, není plánováno zvyšování kapacity. Využití služby 34–40 

klientů za kalendářní rok. 

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

republice, z. s. 

 Přesah do cílové skupiny senioři.  

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

Forma poskytování služby: pobytová. 

 Nabídka pomoci mužům a ženám starší 18 let, kteří se ocitli v nepříznivé sociální 

situaci, spojenou se ztrátou bydlení, poskytnutím přechodného ubytování, 

individuální sociální podpory a dostatečného prostoru k jejich samostatnému 

začlenění do běžného života společnosti. 
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předpokládaný dopad 

opatření 
 Uživatel je motivován ke snížení rizik dalšího sociálního propadu. 

 Uživatel je motivován k obnově pracovních návyků formou pracovních aktivit  

a zaměstnání. 

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

pomohl nebo pomáhá řešit jeho potřeby. 

 Uživatel je motivován ke kontaktu s rodinou nebo přáteli. 

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

bydlení. 

 Uživatel je motivován na základě osobních rozhovorů a nabídky křesťanských 

programů ke změně. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

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

 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (možnost odebírat stravu 

z kuchyně AS nebo od jiných dodavatelů poskytující stravu, nabídka 

potravinové pomoci). 

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

 Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarání osobních 

záležitostí. 

 Pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

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

při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Centrum sociálních služeb Armády spásy v Šumperku. 

Spolupracující subjekty: Město Šumperk – odbor sociálních věcí, Nemocnice 

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

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

a mediační služba. 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

5.400.000 Kč 5.600.000 Kč 5.900.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

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

obcí. 

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

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

 Přesah do cílové skupiny děti, mládež a rodina.  

popis opatření Cílová skupina: maminky v posledním trimestru, osamělý rodič, případně 
zákonní zástupci s maximálním počtem 4 nezletilých dětí, které mají ve své péči 

a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení; nově 
bychom chtěli spojovat rodinu a tudíž se zaměřit na cílovou skupinu obou rodičů, 

kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, především spojené se ztrátou bydlení, 
a mají ve své výchově nezletilé dítě.  

Forma poskytování služby: pobytová.  

Posláním Domu pro osamělé rodiče s dětmi v tísni je zejména pomáhat 

osamělým rodičům a jejich dětem překlenout nepříznivou sociální životní situaci 
spojenou se ztrátou bydlení, nabídnout jim dočasné ubytování, poskytnout 

sociální poradenství a pomoci při opětném začleňování do společnosti. Hlavním 
cílem je zlepšení kvality života klientů po stránce sociální i psychické tak, aby jim 

byl umožněn brzký návrat do samostatného života.  

předpokládaný dopad 

opatření 

Opětovné začlenění do společnosti. 

aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

2019 

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

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

skupinovou práci, a nácvikové činnosti směřující ke zvýšení rodičovských 
kompetencí. 

 2019–2021 

 Poskytnutí pobytové služby osobám v nepříznivé sociální situaci.  
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 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

  Poskytnutí pomoci při zajištění stravy. 

 Poskytnutí pomoci při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinnými příslušníky. 

 Podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob,  

včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek. 

 Pomoc při rozvoji nebo udržení sociálních schopností a dovedností klientů. 

 Podpora uživatele v samostatnosti při vyřizování běžných záležitostí. 

 Podpora využívání běžně dostupných návazných služeb. 

 Přizpůsobení sociální služby individuálním potřebám uživatele v rámci 

možností poskytovatele sociální služby. 

 Individuální práce s rodiči při výchově a vzdělávání dětí. 

 Individuální a skupinové aktivity směřující rozvoji dětí. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

PONTIS Šumperk o. p. s. 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

5.794.266 Kč 5.894.000 Kč 5.994.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

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

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

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

předpokládané výstupy Okamžitá denní kapacita 14 bytů. 

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

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

 Přesah do cílové skupiny děti, mládež a rodina. 

popis opatření Cílová skupina: osoby s projevy návykového chování, které se ocitly v tíživé 

životní situaci, a blízké osoby uživatelů návykových látek.  

1) Podrobná charakteristika primární cílové skupiny: 

– rizikoví a problémoví uživatelé nelegálních návykových látek, 

– rizikoví a problémoví uživatelé alkoholu, 

– osoby s kombinovanou závislostí na návykových látkách, 

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

psychické onemocnění), 

– těhotné ženy a matky užívající návykové látky, 

– uživatelé návykových látek ve výkonu trestu odnětí svobody, 

– experimentální či rekreační uživatelé návykových látek, 

– abstinující uživatelé. 

2) Charakteristika sekundární cílové skupiny: 

– rodiče, příbuzní a blízké osoby uživatelů návykových látek. 

Forma poskytování služby: ambulantní. 

Pracovníci kontaktního centra se snaží vést klienty k ochraně vlastního zdraví  

a tím i k ochraně veřejnosti před negativními dopady užívání návykových látek. 

Dále se snaží stabilizovat a zlepšit kvalitu života klienta po stránce sociální, 

psychické a zdravotní. 

předpokládaný dopad 

opatření 
 Snížení rizikového chování klienta a minimalizace jeho zdravotních 

a sociálních komplikací spojených s užíváním návykových látek. 

 Poskytování informací o zásadách bezpečného užívání, o bezpečném sexu 

a o infekčních chorobách. 

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

zaměstnání a rodinného zázemí. 

 Postupné vedení klienta k převzetí zodpovědnosti za jeho život. 

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

návykových látek. 

 Podpora abstinence klienta. 

 Zprostředkování návazných odborných služeb. 
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  Poskytnutí psychosociální pomoci a podpory rodinným příslušníkům a blízkým 

osobám uživatelů návykových látek. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

2019–2021: poskytování základních činností služby v souladu se zákonem. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

PONTIS Šumperk o. p. s.  

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

2.578.538 Kč 2.629.000 Kč 2.679.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

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

z hospodářské činnosti společnosti, soukromý sektor, dotace ze samosprávných 

celků, RVKPP, MZ. 

předpokládané výstupy 160–170 klientů/rok. 

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

 Přesah do cílové skupiny děti, mládež a rodina. 

popis opatření Cílová skupina: ženy nebo osamělí rodiče s dětmi v krizi, kteří se nacházejí  

v ohrožení zdraví či života a nejsou schopni po přechodnou dobu řešit danou 

situaci vlastními silami.  

Forma poskytování služby: pobytová.  

Cílem krizové pomoci je poskytnutí neodkladné pomoci těm osobám,  

které se nacházejí v ohrožení zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou řešit 

svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami.  

předpokládaný dopad 

opatření 

Poskytnutí krizové intervence. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Poskytnutí okamžitého ubytování nepřesahujícího 7 dní.  

 Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. 

 Krizová intervence. 

 Sociální poradenství.  

 Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních 

záležitostí. 

 Poskytnutí psychické a fyzické ochrany. 

 Podpora, posílení sebedůvěry a soběstačnosti. 

 Pomoc při navázání kontaktu s jinými organizacemi.  

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

PONTIS Šumperk o. p. s. 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

528.453 Kč 578.000 Kč 628.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

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

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

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

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

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

rodinu Šumperk 

 Přesah do cílové skupiny děti, mládež a rodina. 

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

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

intervenční centrum, tzv. nízkoprahoví uživatelé. Osoby ohrožené nebezpečným 

pronásledováním ze strany bývalých partnerů blízkých osob atp. Sociální služba 

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

osobám ze svého okolí. 
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 Forma poskytování služby: ambulantní, terénní. 

Hlavní činností je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím  

a osobám ohroženým nebezpečným pronásledováním v souvislosti s domácím 

násilím. Cílem činnosti je pomoci těmto osobám zorientovat se v jejich složité 

životní situaci, podpořit je ve volbě řešení prostřednictvím individuální 

psychologické pomoci, sociálního a právního poradenství. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Pomoc při zajištění bezpečí ohroženým osobám. Stabilizace psychického stavu  

a sociální situace ohrožených osob. Pomoc uživatelům řešit jejich krizovou 

životní situaci a vrátit se k životu bez násilí. Aktivizace uživatelů směřující 

k realizaci dalších kroků vedoucích k vyřešení jejich situace vlastními silami, 

s využitím jejich přirozeného sociálního prostředí a sítě místních a regionálních 

institucí. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 
 Získání finančních prostředků na běžný provoz intervenčního centra,  

které umožní zachování a rozvoj dosavadního spektra poskytovaných služeb. 

 Zajištění dostatečného počtu odborných pracovníků. 

 Zajištění časové i místní dostupnosti služby – služba bude poskytovaná 

v bezbariérových prostorách. 

 Navýšení úvazku sociální pracovnice ze současného úvazku 0,2 na úvazek 0,5. 

 Zajištění provozní doby 

po 8:00–12:00; 13:00–17:00 

út 8:00–12:00; 13:00–15:00 

st 8:00–12:00; 13:00–17:00 

čt 8:00–12:00; 13:00–15:00 

pá 8:00–12:00; 13:00–15:00 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

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

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

270.000 Kč 284.000 Kč 298.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

MPSV ČR, Olomoucký kraj, Město Šumperk. 

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

2021 dojde k většímu zkvalitnění poskytované služby na území SO ORP 

Šumperk, zvýšení dostupnosti pro nízkoprahové klienty, více prostoru pro práci 

psycholožky a právničky IC. 

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

v České republice, z. s. 

 Přesah do cílové skupiny senioři. 

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

Forma poskytování služby: ambulantní. 

Umožnit osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci spojené  

se ztrátou bydlení, trávit čas v bezpečném prostředí. Poskytnutí bezpečného 

přespání, zajištění podmínek pro hygienu a výdej jednoduché stravy (polévka 

s chlebem). 

předpokládaný dopad 

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

dopadů rizikového způsobu života. 

 Uživatel je motivován na základě osobních rozhovorů a nabídky křesťanských 

programů ke změně životního postoje. 

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

pomohl nebo pomáhá řešit jeho potřeby. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

Služba je otevřena po–pá 9:00–16:00. 

 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 

Umožnění celkové hygieny těla (zdarma zapůjčení mýdla a ručníku, nabídka 

ošacení z humanitárního šatníku). 
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  Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy. 

 Vytvoření podmínek pro přípravu stravy (využití kuchyňského koutu  

v prostoru NDC). 

 Poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám 

dietního stravování (polévka s chlebem zdarma, zajištění pitného režimu  

v otevírací době NDC). 

 Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarání osobních 

záležitostí. 

 Pomoc při vyřizování běžných záležitostí. 

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

při dalších aktivitách podporujících sociální začlenění. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Centrum sociálních služeb Armády spásy v Šumperku. 

Spolupracující subjekty: Město Šumperk – odbor sociálních věcí, Nemocnice 

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

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

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

1.800.000 Kč 1.900.000 Kč 2.000.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

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

obcí. 

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

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

 Přesah do cílové skupiny senioři. 

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

Forma poskytování služby: ambulantní. 

Předcházet možným újmám na zdraví a životech osob bez domova. Poskytnutí 

bezpečného přespání, zajištění podmínek pro hygienu a výdej jednoduché stravy 

(polévka s chlebem). 

předpokládaný dopad 

opatření 

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

dopadů rizikového způsobu života, ke kontaktu s institucemi, úřady, lékaři, který 

by mu pomohl nebo pomáhá řešit jeho potřeby. Uživatel je motivován na základě 

osobních rozhovorů a nabídky křesťanských programů ke změně životního 

postoje. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

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

 Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 

(zdarma zapůjčení mýdla a ručníku, nabídka ošacení z humanitárního 

šatníku). 

 Poskytnutí přenocování – umožnění přenocování osobám bez přístřeší 

v bezpečném prostředí, cena 45 Kč/noc. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Centrum sociálních služeb Armády spásy v Šumperku. 

Spolupracující subjekty: Město Šumperk – odbor sociálních věcí, Nemocnice 

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

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

banka Olomouc, Probační a mediační služba. 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

2.600.000 Kč 2.750.000 Kč 2.900.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

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

obcí. 

předpokládané výstupy Kapacita služby – 26 lůžek. Využití služby až 120 klientů za kalendářní rok. 
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opatření 5.11 Zachování a rozvoj sociální služby terénní programy organizace  
Společně-Jekhetane, o. p. s. 

 Přesah do cílové skupiny senioři. 

popis opatření Cílová skupina: dospělé osoby od 18 let. 

Forma poskytování služby: terénní. 

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

předpokládaný dopad 
opatření 

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

aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

 Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem  
o sociálních službách. 

 Podání žádosti o navýšení jednotek v krajské síti. 

 Přijetí nového pracovníka. 

 Spolupráce s obecními úřady a úřady práce. 

předpokládaný 
realizátor opatření, 
spolupracující subjekty 

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

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 
finančních nákladů 

2019 2020 2021 

1.089.000 Kč 1.165.000 Kč 1.247.000 Kč 

předpokládané finanční 
zdroje 

Dotace Olomouckého kraje, projekty MAS Horní Pomoraví, příspěvky z obcí  
a měst formou grantů nebo dotací. 

předpokládané výstupy Za rok 2017 bylo ve službě 90 osob, při navýšení pracovníků je předpoklad 
navýšení v letech 2019–2021 každý rok minimálně na 130 osob.  

opatření 5.12 Zachování a rozvoj sociální služby terénní programy, Terénní programy  
na Šumpersku, organizace Společnost Podané Ruce o. p. s. 

 Přesah do cílové skupiny děti, mládež a rodina. 

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

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

– sekundární cílová skupina: rodiče, partneři a osoby blízké uživatelům drog, 
široká veřejnost. 

Forma poskytování služby: terénní. 

Smyslem „Terénních programů na Šumpersku“ je hlavně pozitivně působit  
na změnu rizikového chování a tím chránit veřejnost před možnými negativními 
sociálními, zdravotními a ekonomickými dopady takového chování. Služby jsou 
poskytovány individuálně podle potřeb klientů, respektující jejich životní volbu. 

předpokládaný dopad 
opatření 

Snížení negativních zdravotních, sociálních a psychických dopadů užívání 
nealkoholových drog na populaci uživatelů drog v SO ORP Šumperk. Uskutečnění 
kontaktů se skrytou populací uživatelů drog a jejich navázání na další sociální 
služby. Motivace k léčbě.  

aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

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

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

Terénní program je poskytován v přirozeném prostředí cílové skupiny,  
pro individuální práci je využíváno i prostorů NZDM v Hanušovicích, Mohelnici  
a Zábřehu (mimo jejich provozní dobu). Provozní doba se v průběhu let může 
měnit v závislosti na poptávce a finančnímu zajištění služby. V případě zájmu 
dalších měst a obcí v SO ORP Šumperk možnost rozšíření služby v návaznosti  
na zájmu samospráv a zvýšení úvazků v síti Olomouckého kraje. 

V současné době je pořízena dodávka, která umožňuje zajíždět i do dalších 
lokalit. Bude upravena i k individuální práci s klienty a bude sloužit jako mobilní 
kancelář. 

K naplnění opatření vede pravidelné a kvalifikované poskytování následujících 
služeb: 

 informační servis, 
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  individuální poradenství, 

 výměnný servis a distribuce materiálu k bezpečnější aplikaci drog, 

 distribuce ostatního Harm reduction materiálu (prezervativy, kapsle na orální 
užívání drog, šňupátka, filtry Rolls), 

 základní zdravotní ošetření, první pomoc, 

 zprostředkování testování na infekční nemoci HIV, hepatitida typu C, syfilis, 

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

 kontakt a poradenství přes terénní mobilní telefon, 

 oslovování potencionální cílové skupiny, šíření informací o rizikovém chování 
mezi mladé lidi experimentující s drogami, 

 poradenství i pro rodiče a osoby blízké uživatelům. 

Poskytování služby předchází mapování dané lokality, vyhledávání a kontaktování 
uživatelů nealkoholových drog v jejich přirozeném prostředí. 

předpokládaný 
realizátor opatření, 
spolupracující subjekty 

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

časový harmonogram 01/2019–12/2021 

 Získání finančních prostředků na zachování rozsahu a kvality terénní služby 
pro uživatele drog ve stejném rozsahu a ve stávající nebo zvyšující se kvalitě.  

 Zachování provozní doby terénních programů a možné rozšíření i do dalších 
lokalit v návaznosti na navýšenou kapacitu v síti sociálních služeb OK a zájmu 
obcí. 

01/2019–08/2019  

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

01/2020–08/2020  

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

předpokládaná výše 
finančních nákladů 

2019 2020 2021 

2.256.000 Kč 2.500.000 Kč 2.750.000 Kč 

předpokládané finanční 
zdroje 

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

předpokládané výstupy Výstupy fungujícího opatření za Terénní programy na Šumpersku: 

 udržení co největšího počtu problémových uživatelů v kontaktu s programem, 
případně jejich předávání do návazné péče ostatních zařízení,  

 kontaktovat nové uživatele drog ze skryté populace, resp. roste počet prvních 
kontaktů s cílovou populací,  

 vykonání odpovídajícího objemu poskytovaných služeb podle aktuálních 
potřeb cílové populace, a pokud to také má svůj efekt u klientů z cílových 
skupin a jejich chování, 

 vzniká a přetrvává funkční komunikace s ostatními zařízeními v systému péče 
o uživatele drog, sociálními službami, školami, úředníky, politiky a širokou 
veřejností, 

 rozšíření služby do měst a obcí, kde předtím nefungovala a je navázána 
podpora ze strany místních samospráv. 

 

cí l  6  Podpora vzniku a rozvoje nových sociálních služeb pro cí lovou skupinu 

osoby v kriz i  a sociálně vyloučení na území SO ORP Šumperk  

opatření 6.1 Zřízení sociální služby odborné sociální poradenství – Centrum komplexní péče 
v Olomouckém kraji, organizace Společnost Podané Ruce o. p. s. 

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

popis opatření Cílová skupina: patologičtí hráči a osoby s problematikou nelátkových 

(behaviorálních) závislostí (netolismus, workoholismus, patologické nakupování 

aj.), osobám blízkým osob ohrožených návykovým chováním.  

forma poskytování služby: ambulantní. 

 Cílem služby je pomáhat lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému  
s návykovým chováním (patologické hraní, nelátkové závislosti – netolismus, 
workoholismus, patologické nakupování aj.).  
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Snižovat negativní důsledky rizikového chování u osob ohrožených návykovým 
chováním. CKP usiluje o ochranu společnosti před možnými negativními 
důsledky vyplývajícími z návykového chování. 

předpokládaný dopad 
opatření 

Zlepšení kvality života klientů, zahrnující aspekty bio-psycho-sociální-spirituální, 
které by umožňovalo plnohodnotné a uspokojivé prožívání života klientů a jejich 
zapojení do společnosti. Eliminovat prohlubování současného negativního stavu 
či krize a předcházet potencionálním budoucím komplikacím. Poskytnout 
bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální situace klienta v souvislosti  
s návykovým chováním. 

aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

 Individuální poradenství/Individuální poradenství telefonické či internetové. 

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

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

předpokládaný 
realizátor opatření, 
spolupracující subjekty 

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

časový harmonogram Otevírací doba centra přizpůsobena poptávce: min. jeden den v týdnu. 

předpokládané finanční 
zdroje 

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

předpokládané výstupy Stávající počet uživatelů služby na území SO ORP Šumperk: 0; zvýšení kapacity 
služby na 12 klientů. 

opatření 6.2 Rozšíření, následně potom zachování terénních programů v návaznosti  
na službu kontaktního centra, poskytovanou společností PONTIS Šumperk o. p. s  

popis opatření Cílová skupina: osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách  
a osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 
ohroženy. 

Forma poskytování služby: terénní. 

Pracovníci terénního programu se snaží aktivně vyhledávat a kontaktovat 
uživatele návykových látek v jejich přirozeném prostředí. Poskytují podporu  
a pomoc při zlepšení životní situace klienta po stránce psychické, zdravotní  
a sociální. Dále také usilují o navázání klienta na síť specializované pomoci  
v příslušných odborných zařízeních. 

předpokládaný dopad 
opatření 

Cílem terénního programu je stabilizovat psychosociální situaci klienta  
a motivovat ho ke změně rizikového chování a životního stylu směrem  
k bezpečnějšímu jednání prostřednictvím preventivních činností a individuálního 
poradenství.  

aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

2019 

 Hledání finančních zdrojů pro rozšíření služby, příprava operačního manuálu 
sociální služby a pracovních postupů. 

2020 

 Hledání vhodných pracovníků na pozici pracovník v sociálních službách 
(úvazek 1,0), sociální pracovník (úvazek 0, 5) a jejich vzdělávání. Monitoring 
situace ve městě Šumperku a okolních obcí. Podání žádosti o registraci 
sociální služby, a následně zařazení do sítě sociálních služeb.  

2021 

 Zahájení poskytování služby. 

předpokládaný 
realizátor opatření, 
spolupracující subjekty 

PONTIS Šumperk o. p. s 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 
finančních nákladů 

2019 2020 2021 

1.100.000 Kč 1.150.000 Kč 1.200.000 Kč 

předpokládané finanční 
zdroje 

Olomoucký kraj (podprogram 1., podprogram 2., odbor zdravotnictví), příjmy 
z hospodářské činnosti společnosti, soukromý sektor, dotace ze samosprávných 
celků, RVKPP, MZ. 

předpokládané výstupy 50 klientů/rok. 
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5.5 Cíle a opatření pro pracovní skupinu senioři  

Popis cílové skupiny senioři  

Osoby seniorského věku, které se ocitly z důvodu věku, zdravotního stavu, krizové situace, sociálně 

nevyhovujícího prostředí v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivou sociální situaci lze zjednodušeně vnímat 

jako situaci, která je pro danou osobu nepříjemná a s jejím řešením si neumí poradit vlastními silami. 

Přehled členů pracovní skupiny senioři  

Mgr. Miroslav Adámek  PONTIS Šumperk, o. p. s., vedoucí pracovní skupiny  

Jarmila Davidová  Charita Šumperk  

Bc. Andrea Jenčková  Sociální služby pro seniory Šumperk  

Mgr. Věra Kolegarová ADP Victoria – domácí ošetřovatelská péče 

Mgr. Milena Koubková  Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně 

Eva Mikulová, DiS. PONTIS Šumperk, o. p. s. 

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

Bc. Vladimír Němec Armáda spásy 

Svatava Slavická uživatelka 

SWOT analýza cílové skupiny senioři (k 30.09.2018) 

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

o dlouhodobý proces komunitního plánování, 

aktuálně navíc rozšířený na celé území SO ORP  

o flexibilita terénních sociálních služeb, schopnost 

přizpůsobit se požadavkům klientů 

o nastavená síť sociálních služeb s elementárním 

systémem financování 

o fungování sociálních komisí a klubů na obcích 

o pestrá nabídka volnočasových aktivit pro seniory 

(přednášky, kina, výlety, různé kurzy, kavárničky) 

o dlouhodobá a stabilní existence a zkušenost 

stávajících sociálních služeb 

o vzájemná informovanost o soc. službách na 

daném území (doporučení vhodné soc. služby) 

o kvalitní vzdělavatelé v regionu (např. Seduca, 

Edupol apod.) 

o zlepšující se materiální a technické vybavení 

sociálních služeb 

o podpora sociálních služeb (některými) obcemi 

 

o chybějící lokální pobytová služba (Hanušovicko) 

o nedostatek pracovníků v sociálních službách 

o nízká pružnost sítě sociálních služeb (a to 

v souvislosti se změnou kapacity, jejím 

financováním, vznikem nové služby) 

o nevyjasněné kompetence v případě provázanosti 

sociálních a zdravotních služeb 

o nedostatečný rozsah placených zdravotních 

úkonů a jejich zajišťování ve službách  

(např. aplikace inzulínu o půl 10 večer) 

o obtížná spolupráce s praktickými lékaři 

o zhoršující se situace v ochotě hospitalizovat  

a navracení se klientů do pobytových služeb 

z hospitalizací ve zdravotnických zařízeních 

o nízké zapojení blízkých osob v případě pobytové 

péče 

o špatná občanská a architektonická vybavenost 

v malých obcích (bariérové obchody, nejsou 

chodníky, bariérové ordinace lékařů apod.) 

o nízký počet dobrovolníků 

o náročné zajištění terénních služeb v odlehlých 

místech, malých obcích 

o nízká prestiž práce v sociálních službách 

o zvyšující se počet klientů zvyklých na nízké 

sociální standardy (senioři bez domova, senioři 

závislí na alkoholu apod.) a nepřizpůsobená 

nabídka služeb – sice nové DZR Armády spásy, 

ale uspokojí jen část poptávky 

o obtížné zajištění mobilní paliativní péče v rámci 

celého SO ORP  

o malý a neorganizovaný prostor pro sdílení „dobré 

praxe“ sociálních služeb v rámci SO ORP  

o nízké zapojení některých obcí (v rámci podpory 

a financování) v SO ORP  
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PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 

o podpora pečujících osob 

o návrat k myšlence rozdělení sociálních služeb  

dle nepříznivé sociální situace 

o podmínit výplatu PnP v určitém procentu 

odběrem soc. služby 

o zvýšit kvalitu vzdělávání pracovníků v sociálních 

službách – kvalifikační kurzy 

o nastavení vzdělání směrem k praxi, možná 

specifikace kvalifikačních kurzů s ohledem  

na typ sociální služby 

o nedostatečná kapacita terénních sociálních 

služeb 

o vznik 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, bez nutnosti projít 

schvalovacím procesem 

o zvyšující se počet osob, kteří by se mohli stát 

klienty sociálních služeb (demografický 

vývoj)spolupráce s VŠ (UPOL) – studie, stáže, 

odborné práce týkající se procesů v soc. službách 

o koordinovaný rozvoj dobrovolnictví v regionu 

o využití nových přístupů, metod – různorodost 

nabídky a zvýšení „atraktivity“ sociálních služeb 

pro veřejnost, postupné snižování 

institucionálních znaků pobytových služeb 

o zvýšení prestiže práce v sociálních službách 

o zvýšení důchodů 

o zvyšování dovedností v oblasti FR, motivace 

sponzorů 

o propojení sociálních služeb na komunitní aktivity 

veřejnosti – získání podpory a dobrovolníků 

o rozvoj spolupráce s obcemi, vyšší podpora  

ze strany obcí 

o systém integrované péče pro seniory (depistáž  

a koordinace individuálního nastavení služeb  

pro konkrétního seniora) 

o zvýšení informovanosti a prohloubení spolupráce 

se zdravotnickými zařízeními 

o rozvoj paliativní péče jak v rámci zvyšování 

kompetencí stávajících služeb,  

tak specializovaných týmů 

o vytvoření organizovaného prostoru pro setkávání 

a sdílení „dobré praxe“, ale také obtížných témat 

v rámci poskytovatelů SO ORP  

o vznik neregistrovaných sociálních služeb bez 

kontroly kvality 

o snížení kvality soc. služeb nebo snížení jejich 

deklarované kapacity v důsledku 

nedostatečného personálního zajištění  

o nemožnost zajištění péče o seniory v závažných 

zdravotních stavech, resp. opakované převážení 

seniorů zdrav. zařízení – soc. služba (nebo 

domácnost) – nedůstojné, neefektivní 

o snížení dotací na sociální služby, příp. 

rozdělování stejných částek zvyšujícímu se počtu 

poskytovatelů, nejistá výše dotací 

o neschopnost udržet alespoň částečnou 

konkurenceschopnost s dalšími zaměstnavateli 

v regionu (např. obchodní řetězce) 

o zvýšení podílu zajištění laické péče (blízké osoby, 

sousedé apod.) bez posouzení úrovně péče 

(zanedbávání, zneužití PnP, vyčerpanost) 

o oblast podávání léků jak v terénních, tak 

pobytových službách – v terénu často přebírají 

nezákonně pečovatelské služby, v pobytových 

službách není zajištěno financování 

o nedostatečná podpora rodinných pečujících  

(a s tím spojené obtížné financování služeb pro 

podporu pečujících) pro zvládnutí péče 

v domácích podmínkách, příp. za podpory 

terénních služeb 

o absence podpory bydlení pro seniory (malometrážní 

cenově dostupné bezbariérové byty) 

o zhoršující se podmínky financování sociálních 

služeb v souvislosti se zvyšujícím se počtem 

klientů s nízkými příjmy 

Potřeby cílové skupiny senioři  

 Možnost dělat věci sám, po svém, bez pomoci druhého. 

 Možnost dělat to, na co byli zvyklí, co měli rádi, co jim dávalo vůli k životu. 

 Přítomnost někoho, kdo naslouchá. 

 Zájem a pozornost komunity, informovanost veřejnosti o potřebách seniorů, ale také o jejich 

potenciálu, cílené a systematické odstraňování stereotypů, předsudků, bariér, znalost veřejnosti,  

jak se chovat k seniorovi, např. když špatně slyší, když se špatně orientuje apod., chodníky, 

bezbariérová doprava, lavičky apod. 

 Respekt druhých (vč. odborníků) k životní situaci, k přání a vůli seniora, k rozhodování o vlastním životě, 

vč. zdraví – zachování aktivní role seniora v řešení své situace navzdory omezením. 

 Včasné systematické podchycení rizikových situací, které mohou způsobit propad v životní situaci 

seniora a adekvátní nastavení a koordinace podpory. 

 Dostupnost lékařské péče, zájem a informace od lékařů (zdraví, léky, možnosti řešení situace, ochota 

brát pacienta, seniora vážně, ochota věnovat se seniorům s projevy demence, jinými zdravotními 

potížemi apod.), terénní služby lékařů, spolupráce lékařů se sociálními službami. 
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 Podpora v orientaci ve své situaci, v možnostech řešení, využití dávek, PnP apod. 

 Přítomnost rodiny, blízkých osob, zájem rodiny podpořit seniora v řešení situace, podílet se na řešení. 

 „Vůle k životu“ – vztahy, zájem druhých, pocit toho, že je důležitý, že někoho zajímá, přítomnost a zájem 

někoho dalšího (např. i prostřednictvím dobrovolníků). 

 Možnost zůstat doma a žít, jak jsou zvyklí, vč. přítomnosti domácích zvířat. 

 Možnost „být venku“ na čerstvém vzduchu. 

 Kontakt s vrstevníky, s dětmi, s komunitou ve které žijí. 

 Možnost dopravit se kam potřebují, vyřídit si své věci. 

 Informace o možnostech přizpůsobení domácnosti, příp. využití seniorských bezbariérových bytů. 

 Vstřícnost a trpělivost (obecně) od druhých, respekt k jejich potřebám, pocit důvěry. 

 Pocit bezpečí a porozumění ve světě, ve kterém se často neorientují, pomoc s vyrovnáním  

se s životními změnami.  

 Zlepšit podmínky bezbariérovosti veřejného prostředí, institucí. 

 Lepší dopravní obslužnost – MHD, navazující spoje apod.  

Přehled definovaných cílů  a opatření pro cílovou skupinu senioři  

cíl 7 Zajištění sítě sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři na území SO ORP Šumperk 

opatření 7.1 Zachování sociální služby odborné sociální poradenství prostřednictvím organizace PONTIS 

Šumperk o. p. s. 

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

organizace Charita Šumperk  

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

Šumperk o. p. s. 

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

pro seniory Šumperk, p. o. 

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

v Sobotíně 

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

Šumperk o. p. s. 

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

Šumperk o. p. s. 

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

v Sobotíně 

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

organizace Sociální služby Libina, p. o.  

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

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

středisko v Sobotíně 

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

Sociální služby Libina, p. o. 

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

pro seniory Šumperk, p. o. 

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

Šumperk, p. o. 

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

Šumperk, a.s. 

opatření 7.16 Zachování a rozvoj sociální služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením prostřednictvím společnosti PONTIS Šumperk o. p. s. 

cíl 8 Podpora vzniku a rozvoje nových sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři na území 

SO ORP Šumperk 

opatření 8.1 Vznik sociální služby osobní asistence organizace Diakonie ČCE – střediska v Sobotíně 

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

zařazení číslo a název opatření 

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

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

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

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

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

PS II 3.14 Zachování sociální služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním 

postižením prostřednictvím organizace TyfloCentrum Olomouc, o. p. s., Regionální 

středisko Šumperk  

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

spásy v České republice, z. s. 

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

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

v České republice, z. s. 

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

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

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

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

 

cí l  7  Zajištění sítě sociálních služeb pro cí lovou skupinu senioři  na území  

SO ORP Šumperk  

opatření 7.1 Zachování sociální služby odborné sociální poradenství prostřednictvím 

organizace PONTIS Šumperk o. p. s. 

 Přesah do cílové skupiny osoby se zdravotním postižením. 

popis opatření Cílová skupina: osoby s tělesným postižením a chronickým onemocněním, senioři. 

Forma poskytování služby: ambulantní. 

Posláním je služby je nabídnout osobám při řešení jejich těžké situace bezplatné, 

nestranné a diskrétních rady či informace, které by vedly k předcházení, zlepšení 

či vyřešení jejich současné nepříznivé životní situace. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Orientace klientů v sociálním systému a zvýšení kompetencí cílové skupiny  

pro vyřešení své obtížné životní situace. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

2019–2021  

 Poskytovat základní úkony dle zákona o sociálních službách.  

 Zvýšit orientaci klientů ve vlastních právech a povinnostech. 

 Podpořit a motivovat osoby při řešení nepříznivé životní situace a zkvalitnění 

jejich života. 

 Fakultativně využít půjčovny kompenzačních pomůcek. 

2020 

 Vzhledem ke zvyšujícím se projektům obcí v rámci vzniku komunitních center, 

ve kterých by tato služba působila, je předpoklad navýšení úvazku na pozici 

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

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

PONTIS Šumperk o. p. s. 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

1.074.453 Kč 1.309.000 Kč 1.359.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

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

služby, příjmy z hospodářské činnosti společnosti, soukromý sektor. 

předpokládané výstupy 2019–2021 bude poskytnuto cca 400 poradenství ročně. 
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opatření 7.2 Zachování a rozvoj sociální služby pečovatelská služba, Charitní pečovatelská 

služba, organizace Charita Šumperk 

 Přesah do cílové skupiny osoby se zdravotním postižením.  

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

Forma poskytování služby: terénní. 

Pečovatelská služba pomáhá uživatelům zvládnout úkony péče o vlastní osobu  

a domácnost, podporuje zachování přirozených vazeb uživatelů a snaží se předejít 

jejich osamělosti. Pečovatelská služba poskytuje základní sociální poradenství. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Zajištění pečovatelské služby v dostatečné kapacitě pro SO ORP Šumperk. 

aktivity vedoucí 

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

zachování a rozvoj služby. 

 Zajištění kvalifikovaného personálu. 

 Zachování provozní doby. 

 Zachování dosavadního spektra a rozsahu poskytovaných činností v přirozeném 

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

při zajištění chodu domácnosti, pomoc při zajištění stravy, zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím. 

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

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

zdravotní péči, poskytování sociálního poradenství, poradenství a možnost 

zapůjčení kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Charita Šumperk (ředitel organizace, vedoucí sociálních služeb). 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

5.600.000 Kč 5.800.000 Kč 6.000.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Olomoucký kraj, obce SO ORP Šumperk, dárci. 

předpokládané výstupy 90 uživatelů denní kapacita, 150 uživatelů obědy. 

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

opatření 7.3 Zachování a rozvoj sociální služby pečovatelská služba prostřednictvím 

organizace PONTIS Šumperk o. p. s. 

 Přesah do cílové skupiny osoby se zdravotním postižením. 

popis opatření Cílová skupina: osoby od 18 let věku, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 

věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace 

vyžaduje pomoc jiné osoby. Osoby s chronickým duševním onemocněním (různé 

typy demence včetně Alzheimerovy choroby), osoby s chronickým onemocněním 

(roztroušená skleróza, Parkinsonova nemoc), osoby s kombinovaným postižením 

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

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

stavy po cévních mozkových příhodách) a senioři. 

Pečovatelská služba je určena seniorům a osobám se zdravotním postižením, 

kteří si nejsou schopni vlastními silami zajistit naplnění základních životních 

potřeb a jejichž podmínky v domácnosti neumožňují dodržování hygienických 

potřeb.  

Forma poskytování služby: ambulantní, terénní.  

Sociální začleňování uživatelů do běžné společnosti, podpora života ve vlastní 

domácnosti nebo v domácnosti s rodinou, rozvoj a udržení stávajících 

schopností a dovedností, možnost dožít ve svém domácím prostředí. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Umožnit uživatelům služby setrvat co nejdéle zůstat v domácím prostředí. 
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aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

2019 

 Poskytování základních úkonů dle zákona o sociálních službách. 

 Motivace ve využívání běžně dostupných návazných služeb ve svém okolí. 

 Zapojení uživatele do péče, aby se neprohlubovala závislost na poskytovaných 
službách, individuální péče na základě rozsahu poskytovaných služeb. 

 Poskytování komplexní dlouhodobé péče. 

 Poskytování pečovatelské služby na okolní obce. 

 Práce a podpora pečující rodiny. 

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

2020–2021 

  Vzhledem k dlouhodobému sledování zvyšujícího se počtu klientů (navýšení 
je sledováno a vyhodnocováno od roku 2014), pokud by tento trend 
pokračoval, je předpoklad navýšení úvazku na pozici pracovníků v sociálních 
službách, a to v letech 2020 o 1 úvazek a 2021 také o 1 úvazek. 

předpokládaný 
realizátor opatření, 
spolupracující subjekty 

PONTIS Šumperk o. p. s. 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 
finančních nákladů 

2019 2020 2021 

6.881.928 Kč 7.282.000 Kč 7.982.000 Kč 

předpokládané finanční 
zdroje 

Podprogram 1. a 2., příjmy od uživatelů služby, příjmy z hospodářské činnosti 
společnosti, příspěvky z ÚP, soukromý sektor, samosprávní celky. 

předpokládané výstupy Maximální kapacita přímé práce s uživateli služby je:  

 v pracovní dny 28 hodin/den, o víkendech a svátcích 7 hodin/den (součet 
hodin přímé péče přepočítaný na úvazky, které jsou v daný den a hodiny 
přítomny na pracovišti). Max. okamžitá kapacita pracovníků v sociálních 
službách pro terénní formu:  

po–pá 7:00–13:00, 5 uživatelů; 13:00 –15:00, 3 uživatelé; 15:00–16:00, 
1 uživatel; 16:00–20:00, 2 uživatelé. 

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

Max. okamžitá kapacita sociálních pracovníků pro ambulantní i terénní formu 
dohromady: po–pá: 2 uživatelé. 

V letech 2020–2021 dojde ke zvýšení přímé sociální práce s uživateli z důvodu 
navýšení pracovních úvazků a to o 2 plné pracovní úvazky. 

V roce 2020 doje ke zvýšení přímé sociální práce z 28 hodin/den na 32 hodin/den 
v pracovní dny (součet hodin přímé péče přepočítaný na úvazky, které jsou v daný 
den a hodiny přítomny na pracovišti). Jedná se o přímou práci jak pracovníků 
v sociálních službách, tak i sociálních pracovníků. 

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

opatření 7.4 Zachování a rozvoj sociální služby pečovatelská služba organizace  
Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. 

popis opatření Cílová skupina: osoby starší 60 let, kteří mají sníženou soběstačnost  
v základních životních dovednostech a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické 
osoby. 

Forma poskytování služby: terénní. 

Organizace aktivně nabízí službu nejen ve městě Šumperku, ale v okruhu 30 km 
na území SO ORP Šumperk. Cílem organizace je rozšíření pečovatelské služby do 
dalších obcí tak, aby senioři mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném prostředí. 

předpokládaný dopad 
opatření 

Umožnění seniorům žít co nejdéle v přirozeném prostředí, pokrytí nejen měst,  
ale také malých vesnic SO ORP Šumperk a podpora rodinných pečujících. 

aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

Zajištění poskytování základních činností služby v souladu se zákonem  
o sociálních službách. Nákup automobilu pro zajištění pomoci v odlehlejších 
místech regionu a možnost rozšíření služeb. Zvyšování kvalifikace pracovníků 
pro práci s cílovou skupinou. Aktivní nabídka pečovatelské služby. 
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předpokládaný 
realizátor opatření, 
spolupracující subjekty 

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

časový harmonogram 2019–2021 – Zajištění poskytování základních činností služby v souladu  
se zákonem o sociálních službách. 

2019 – pořízení automobilu pro rozvoz stravy pečovatelské služby, rozšíření 
doby poskytování sociální služby. 

2020 – pořízení automobilu pro zajištění pečovatelské služby. 

2021 – nejsou plánovány investiční akce. 

předpokládaná výše 
finančních nákladů 

2019 2020 2021 

10.275.000 Kč 9.480.500 Kč 9.274.050 Kč 

předpokládané finanční 
zdroje 

Olomoucký kraj. 

Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. 

předpokládané výstupy Zhodnocení naplnění opatření. 

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

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

 jsou starší 50 let, 

 mají potíže v některé z následujících oblastí (jedné nebo více): orientace 
v místě, orientace v čase, orientace ve své situaci, orientace v osobách. 

Forma poskytování služby: pobytová, ambulantní. 

Stále více osob potřebuje podporu druhého člověka. Jedinečným řešením je, 
pokud tuto podporu může dostat od svých blízkých. Pro samotné pečující to však 
často znamená velikou zátěž jak fyzickou, tak psychickou. Zvláště péče o člověka 
s projevy demence v domácím prostředí je velmi vyčerpávající. Z tohoto důvodu je 
nezbytné, aby pečující osoby měly možnost si odpočinout, řešit své vlastní potřeby 
a věnovat se svým zájmům. Existence odlehčovací služby jim v tom může být 
zásadním způsobem nápomocná. Specifikem služby je cílené zaměření na seniory 
s projevy demence. 

předpokládaný dopad 
opatření 

Prostřednictvím odlehčovací služby mají pečující osoby příležitost si odpočinout 
pro další pečování. 

aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

Služba bude poskytována seniorům s projevy demence, poskytovány budou 
úkony v celém spektru základních činností. Zaměstnanci budou vzděláváni jak  
v rámci povinného legislativního rozsahu, tak v některých případech i nad jeho 
rámec. Organizace bude přizpůsobovat jak strukturu, tak způsob poskytovaných 
činností klientele se zvyšujícími se nároky jak na sociální, tak ošetřovatelskou 
péči. Financování služby bude zajištěno tradičními zdroji, organizace pro svou 
dlouhodobou udržitelnost akcentuje snahu rozvinout oblast PR a FR.  

předpokládaný 
realizátor opatření, 
spolupracující subjekty 

Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně. 

časový harmonogram 2019–2021: průběžně 

předpokládaná výše 
finančních nákladů 

2019 2020 2021 

5.100.000 Kč 6.100.000 Kč 7.100.000 Kč 

předpokládané finanční 
zdroje 

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

předpokládané výstupy 20 osob/rok. 

opatření 7.6 Zachování a rozvoj sociální služby odlehčovací služba prostřednictvím 
společnosti PONTIS Šumperk o. p. s. 

 Přesah do cílové skupiny osoby se zdravotním postižením.  

popis opatření Cílová skupina: osoby od 50 let věku, které žijí ve své vlastní domácnosti nebo 
ve společné domácnosti se svými rodinami, které o ně celodenně pečují a potřebují 
nezbytný odpočinek. Jedná se o osoby, které mají sníženou soběstačnost, 
např. v oblasti péče o svoji osobu, při hygieně nebo při přípravě a zajištění stravy, 
a to z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. 
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 Forma poskytování služby: pobytová. 

Cílem služby je poskytnout osobám se sníženou soběstačností potřebnou pomoc 

a podporu včetně ubytovaní, a to po dobu, kdy o ně není možné pečovat 
v domácím prostředí nebo když si pečující osoba potřebuje na přechodnou dobu 

zajistit nezbytný odpočinek. 

předpokládaný dopad 
opatření 

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

aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

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

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

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

lůžek. 

  Žádost o zařazení dvou nepodpořených úvazků do sítě služeb Olomouckého 

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

na 8. Z důvodu náročnosti poskytované péče a proměně klientely (navýšení 
počtu osob s některou z forem demence a zvýšení potřeby individuálního 

přístupu k jednotlivým klientům) bylo přistoupenou k navýšení úvazku v roce 
2018 a následně 2019, úvazky byly financovány z vlastních zdrojů. 

Rok 2019–2021 poskytování služby se základními činnosti v souladu se zákonem 
o sociálních službách:   

 pomoci rodinám s péčí o jejího člena, 

 umožnit uživateli setrvání ve svém přirozeném prostředí a oddálit tak nutnost 

pobytové péče, 

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

obec apod.), 

 poskytovat uživatelům podporu jen v těch oblastech, které nejsou schopni 
zvládnout sami, v případě potřeby zajistit podporu tak, aby uživatelé pociťovali 

jistou míru soběstačnosti a bylo zamezeno vzniku závislosti na sociální službě, 

 nabízet uživatelům aktivity, které podpoří rozvoj a udržení jejich psychických  
a tělesných schopností (pracovní terapie, trénování paměti, cvičení, zpěv, 

jemná motorika, nácvik běžných domácích činností, pečení moučníků, loupání 
a krájení ovoce, drobný úklid, prostírání k jídlu, stříhání, šití apod.), 

 podpora uživatele ve vlastním rozhodování. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 
spolupracující subjekty 

PONTIS Šumperk o. p. s. 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

5.919.776 Kč 6.020.000 Kč 6.120.000 Kč 

předpokládané finanční 
zdroje 

Olomoucký kraj podprogram 1., podprogram 2., město Šumperk, příjmy od 
uživatelů služby, příjmy z hospodářské činnosti organizace, soukromý sektor, 

dotační tituly, samosprávný sektor. 

předpokládané výstupy Maximální denní kapacita do doby navýšení je 10 lůžek, pro roky 2019–2021  
12 lůžek, ročně službu využije cca 80 osob. 

opatření 7.7 Zachování a rozvoj sociální služby denní stacionář prostřednictvím společnosti 
PONTIS Šumperk o. p. s. 

popis opatření Cílová skupina: osoby od 50 let, které mají sníženou soběstačnost z důvodu 
věku nebo zdravotního stavu, a o které je jinak pečováno v jejich přirozeném 

sociálním prostředí. Osoby žijící ve své domácnosti nebo ve společné 
domácnosti se svými rodinami, které o ně nemohou celodenně pečovat.  

Jedná se o osoby s omezeným pohybem: roztroušená skleróza, Parkinsonova 
nemoc, osoby po úrazech, osoby s dětskou mozkovou obrnou, stavy po cévních 

mozkových příhodách:  

 osoby s přidruženým smyslovým postižením (osoby s postižením sluchu a zraku), 

 osoby stižené různými druhy demence včetně Alzheimerovy choroby, 

 osoby částečně soběstačné s potřebou pobytu ve společnosti, 

 osoby s tělesným postižením s přidruženým mentálním postižením nebo 

postižením sluchu nebo zraku. 
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 Forma poskytování služby: ambulantní.  

Umožnit klientům příjemně strávit den ve společnosti vrstevníků a pracovníků, 
kteří jim nabízejí různé aktivity, zajišťují důstojné prostředí a zacházení, 
podporují jejich soběstačnost, respektují jejich individuální potřeby a pomáhají  
v činnostech, které již sami nezvládnou. 

předpokládaný dopad 
opatření 

 

Prostřednictvím služby je prodlužována dobu pobytu osob v přirozeném, 
domácím prostředí, podpora pečující osoby v možnosti si od náročné péče 
odpočinout nebo si zajistit své osobní záležitosti. Umožňování společenského 
kontaktu mezi vrstevníky, pomoc od samoty a zbavování společenské izolace.  

aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

2019 – transformace denního stacionáře (sloučení stacionáře VOLBA a Matýsek 
při zachování stávající kapacity 22 osob). 

2019–2021 – poskytování základních úkonů dle zákona o sociálních službách:  

 podpora kognitivních funkcí,  

 podpora fyzické a psychické soběstačnosti, s důrazem na individuální potřeby 
(trénink paměti, posilování jemné i hrubé motoriky v rámci vaření, pečení, 
servírování, následného úklidu, stolování, běžné denní činnosti jako je žehlení  
a skládání prádla, kondiční cvičení, výtvarné aktivity, péče o květinové, 
bylinkové truhlíky a záhony, výlety), 

 podpora pečujících osob, 

 fakultativní využití dopravy. 

předpokládaný 
realizátor opatření, 
spolupracující subjekty 

PONTIS Šumperk o. p. s. 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 
finančních nákladů 

2019 2020 2021 

4.560.000 Kč 4.660.000 Kč 4.760.000 Kč 

předpokládané finanční 
zdroje 

Olomoucký kraj podprogram 1. a podprogram 2., samosprávné celky, příjmy  
od uživatelů služby, příjmy z hospodářské činnosti společnosti, příspěvek z úřadu 
práce, granty, dotační tituly, soukromý sektor. 

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

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

 Přesah do cílové skupiny osoby se zdravotním postižením. 

popis opatření Cílová skupina: lidé, kteří dovršili 60 let, obtížně zvládají péči o svoji osobu  
a potřebují pravidelnou pomoc druhého člověka, nemohou dál žít ve svém 
původním prostředí, mají takový zdravotní stav, který umožňuje žít v podmínkách 
podobným domácímu prostředí, dokáží se orientovat ve svém známém prostředí. 

Forma poskytování služby: pobytová. 

Dlouhodobý trend ve zvyšujícím se počtu seniorů a seniorů s projevy demence 
potvrzuje nezbytnost pobytových služeb pro seniory. i s podporou a rozvojem 
terénních služeb bude vždy skupina seniorů, kteří nebudou moci dál zůstat  
ve svém domácím prostředí. Organizace má stabilní poptávku po těchto 
službách a současně záměr tyto služby dlouhodobě zachovat. 

předpokládaný dopad 
opatření 

Senioři, kteří potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby a nemohou dále být  
ve svém domácím prostředí, mají prostřednictvím pobytové služby zajištěnou 
podporu a péči.  

aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

 Služba bude poskytována seniorům, poskytovány budou úkony v celém 
spektru základních činností.  

 Zaměstnanci budou procházet vzděláváním jak v rámci povinného 
legislativního rozsahu, tak v některých případech i nad jeho rámec.  

 Organizace přizpůsobuje jak strukturu, tak způsob poskytovaných činností 
klientele se zvyšujícími se nároky jak na sociální, tak ošetřovatelskou péči.  

 Financování služby bude zajištěno tradičními zdroji, organizace pro svou 

dlouhodobou udržitelnost akcentuje snahu rozvinout oblast PR a FR.  

 Služba bude dále těžit ze zvýšené kvality bydlení díky rekonstruovaným 

prostorám. Probíhat dále budou postupné změny způsobu poskytování služby 

v souladu s využíváním prvků biografie.  
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  Organizace se bude věnovat prezentaci nových trendů v práci o seniory laické 

i odborné veřejnosti. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 
spolupracující subjekty 

Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně. 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 
finančních nákladů 

2019 2020 2021 

20.000.000 Kč. 22.000.000 Kč 24.000.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

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

předpokládané výstupy 70 osob/rok. 

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

prostřednictvím organizace Sociální služby Libina, p. o. 

 Přesah do cílové skupiny osoby se zdravotním postižením.  

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

Forma poskytování služby: pobytová. 

Snížení kapacity domova pro seniory na ošetřovatelském oddělení, aby mohlo 

dojít k navýšení kapacity na ošetřovatelském oddělení pro uživatele domova  

se zvláštním režimem. 

předpokládaný dopad 

opatření 

V roce 2019 bude snížena kapacita služby domova pro seniory na 

ošetřovatelském oddělení, a to i z důvodu, že v současné době je zaznamenávaná 
vyšší poptávka po umístění žadatelů o službu domov se zvláštním režimem,  

na ošetřovatelské oddělení.   

aktivity vedoucí 

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

o sociálních službách.  

 Snížení kapacity domova pro seniory. 

předpokládaný 
realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Sociální služby Libina, p. o. 

časový harmonogram 2019–2021 

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

předpokládaná výše 
finančních nákladů 

2019 2020 2021 

12.440.960 Kč 12.568.000 Kč 12.626.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

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

zajištění sociální služby), úhrady od uživatelů, příjmy od zdravotních pojišťoven, 
obec Libina. 

předpokládané výstupy 2019–2021 snížení kapacity na 29 osob. 

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

popis opatření Cílová skupina: osoby starší 60 let, které mají sníženou soběstačnost v základních 
životních dovednostech a potřebují pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

Forma poskytování služby: pobytová. 

Vzhledem k rozsáhlosti areálu a jeho míry opotřebení usiluje organizace  

o postupnou renovaci vnitřního i vnějšího vybavení areálu pro zvýšení atraktivity 
a kvality nabízených služeb. Snížením kapacity ze 176 na 172 vytvoří organizace 

o 4 žádané jednolůžkové pokoje víc. 

předpokládaný dopad 
opatření 

Zkvalitnění života seniorů v pobytovém zařízení, umožnění trávit volný čas 
s využitím venkovních prostor tak, aby byl co nejblíže životu připomínajícímu 

přirozené prostředí. 

Zvýšením počtu jednolůžkových pokojů nabídne organizace uživatelům služby 

více soukromí. 

aktivity vedoucí 

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

o sociálních službách. 
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  Výměna nábytku v pokojích uživatelů, výměna podlahových krytin na pokojích, 

renovace předsíní pokojů uživatelů. 

 Vybudování venkovní kryté pergoly, úprava terénu přilehlé zahrady. 

 Zvyšování kvalifikace pracovníků prostřednictvím kurzů a seminářů 

zaměřených na cílovou skupinu. 

 Nabídka nových aktivit pro seniory, např. zahradní terapie. 

 Snížení kapacity zařízení. 

předpokládaný 
realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

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

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

krytiny, vybudování venkovní pergoly, výměna nábytku. 

2020 – vybudování stropního zvedacího systému, výměna nábytku. 

2021 – pořízení automobilu pro přepravu osob, další etapa výměny nábytku  
a stropního zvedacího systému, výměna zásobníku teplé vody. 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

68.001.000 Kč 69.370.000 Kč 65.827.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

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

 

předpokládané výstupy Zhodnocení naplnění opatření, snížení kapacity osob na 172. 

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

Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně 

 Přesah do cílové skupiny osoby se zdravotním postižením. 

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

změněného způsobu chování, neorientuje se v jemu známém prostředí, 
nedokáže přiměřeně vyhodnotit rizikové situace, kdy by mohl sám sebe vážně 

ohrozit na zdraví nebo životě, snížená schopnost sebeobsluhy, snížená 
schopnost komunikace a dorozumění se s okolím. 

Forma poskytování služby: pobytová.  

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

potvrzuje nezbytnost pobytových služeb pro seniory. i s podporou a rozvojem 
terénních služeb bude vždy skupina seniorů, kteří nebudou moci dál zůstat  

ve svém domácím prostředí. Organizace má stabilní poptávku po těchto 
službách a zájem pobytové služby dlouhodobě a udržitelně poskytovat. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Senioři s projevy demence, kteří potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby  

a nemohou dále být ve svém domácím prostředí, mají prostřednictvím pobytové 
služby, zajištěnou podporu a péči. 

aktivity vedoucí 
k naplnění opatření 

 Služba je poskytována seniorům s projevy demence, poskytovány budou 

úkony v celém spektru základních činností.  

 Zaměstnanci budou vzdělávání jak v rámci povinného legislativního rozsahu, 

tak v některých případech i nad jeho rámec.  

 Organizace bude přizpůsobovat jak strukturu, tak způsob poskytovaných činností 

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

 Financování služby bude zajištěno tradičními zdroji, organizace pro svou 

dlouhodobou udržitelnost akcentuje snahu rozvinout oblast PR a FR.  

 Služba bude nadále těžit ze zvýšené kvality bydlení díky rekonstruovaným 

prostorám v jednom ze dvou objektů.  

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

i odborné veřejnosti.  

předpokládaný 
realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně. 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 
finančních nákladů 

2019 2020 2021 

35.100.000 Kč 39.100.000 Kč 43.100.000 Kč 
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předpokládané finanční 

zdroje 

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

předpokládané výstupy 100 osob/rok. 

opatření 7.12 Zachování a rozvoj sociální služby domov se zvláštním režimem 

prostřednictvím organizace Sociální služby Libina, p. o. 

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

a sociálně vyloučení. 

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

chronického duševního onemocnění, osoby se stařeckou a Alzheimerovou 

demencí, vyžadující pomoc jiné fyzické osoby.  

Forma poskytování služby: pobytová. 

Zajištění poskytování služby a navýšení kapacity domova se zvláštním režimem, 

pro uživatele vyžadující komplexní ošetřovatelskou péči, rozšíření cílové skupiny 

domova se zvláštním režimem o osoby závislé na návykových látkách.  

předpokládaný dopad 

opatření 

Navýšení kapacity a rozšíření cílové skupiny lépe reaguje na současné  

i očekávané potřeby zájemců o sociální službu. 

aktivity vedoucí 

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

o sociálních službách. 

 Navýšení kapacity o lůžka určená uživatelům vyžadující komplexní 

ošetřovatelskou péči. 

 Rozšíření cílové skupiny o osoby závislé na návykových látkách. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Sociální služby Libina, p. o. 

časový harmonogram 2019 – navýšení kapacity DZR na ošetřovatelském oddělení. 

2020 – rozšíření cílové skupiny DZR. 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

15.839.040 Kč 18.852.000 Kč 18.939.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

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

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

pojišťoven, obec Libina. 

předpokládané výstupy 2019: kapacita 37 osob, 2020: kapacita 43 osob, 2021: kapacita 43 osob. 

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

Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. 

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

stařeckou demencí a ostatními typy demence, jejich nepříznivou sociální situaci 

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

samostatného pohybu nebo se pohybují s dopomocí. 

Forma poskytování služby: pobytová. 

Vzhledem k rozsáhlosti areálu a jeho míry opotřebení usiluje organizace  

o postupnou renovaci vnitřního i vnějšího vybavení areálu pro zvýšení atraktivity 

a kvality nabízených služeb, zároveň o nejvyšší možnou míru bezpečí  

pro uživatele s poruchami kognitivních funkcí. 

Navýšení kapacity o 4 místa, z 54 na 58. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Zkvalitnění života seniorů v pobytovém zařízení, umožnění trávit volný čas 

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

přirozené prostředí a zároveň poskytovat bezpečnou sociální službu pro osoby 

s poruchami kognitivních funkcí. 

Navýšením kapacity dojde k vyšší míře uspokojení žadatelů o poskytování 

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

které nejsou tolik žádané cílovou skupinou. 

aktivity vedoucí 

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

o sociálních službách. 
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  Vybudování venkovní kryté pergoly, úprava terénu přilehlé zahrady. 

 Zvyšování kvalifikace pracovníků prostřednictvím kurzů a seminářů zaměřených 

na cílovou skupinu. 

 Nabídka nových aktivit pro seniory, např. zahradní terapie. 

 Navýšení kapacity služby. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

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

časový harmonogram 2019 – pořízení hydraulických zvedacích systémů, vybudování venkovní kryté 

pergoly. 

 2021 – pořízení automobilu pro přepravu osob, výměna zásobníku teplé vody. 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

23.787.000 Kč 23.333.500 Kč 25.200.350 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

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

předpokládané výstupy Zhodnocení naplnění opatření, zvýšení kapacity na 58. 

opatření 7.14 Zachování sociální služby chráněné bydlení organizace Sociální služby  

pro seniory Šumperk, p. o. 

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

onemocněním. 

Forma poskytování služby: pobytová. 

Organizace usiluje o postupnou renovaci vnitřního i vnějšího vybavení areálu  

pro zvýšení atraktivity a kvality nabízených služeb, o zvýšení soukromí 

jednotlivých uživatelů služeb. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Zkvalitnění života seniorů v pobytovém zařízení, umožnění trávit volný čas 

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

přirozené prostředí. 

Zvýšení míry soukromí a snížení kapacity o 1 místo, ze 47 na 46. 

aktivity vedoucí 

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

o sociálních službách. 

 Vybudování sociálních zařízení u části pokojů uživatelů. 

 Úprava vnějšího pláště budov, vybudování bezbariérových vstupů. 

 Zvyšování kvalifikace pracovníků vhodným vzděláváním s oblasti poskytování 

pomoci a podpory cílové skupiny. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

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

časový harmonogram 2019 – vybudování sociálních zařízení v pokojích uživatelů, nátěr fasády budovy 

v Nových Losinách, vybudování bezbariérového vstupu. 

2020 – nátěr fasády budovy v Šumperku. 

2021 – výměna nábytku v pokojích. 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

8.082.000 Kč 7.721.000 Kč 7.713.150 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

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

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

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

Nemocnice Šumperk, a.s. 

 Přesah do cílové skupiny osoby se zdravotním postižením. 

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

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

senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením. 
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 Forma poskytování služby: pobytová. 

Zachování a rozvoj sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče. 

předpokládaný dopad 

opatření 

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

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

způsobem (přijetím do domova pro seniory apod.). 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

Zajištění poskytované služby, zlepšování podmínek pro poskytování služby. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Poskytovatel sociální služby Nemocnice Šumperk a.s. 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

3.772.000 Kč 3.866.000 Kč 3.962.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

Přímé platby od klientů, ÚP – příspěvek na péči. 

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

zatím nelze odhadnout). 

opatření 7.16 Zachování a rozvoj sociální služby sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby 

se zdravotním postižením prostřednictvím společnosti PONTIS Šumperk o. p. s. 

 Přesah do cílové skupiny osoby se zdravotním postižením. 

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

po cévní mozkové příhodě). 

Forma poskytování služby: ambulantní, terénní. 

Posláním služby je nabídnout pomoc a podporu osobám po cévní mozkové 

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

plnohodnotně zapojit do společenského života. 

předpokládaný dopad 

opatření 

Obnovení nebo udržení komunikačních a pohybových schopností uživatelů 

služby, tak aby se zvýšila jejich soběstačnost při sebeobslužných činnostech  

a mohli co nejdéle žít ve svém přirozeném domácím prostředí. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

2019–2021: poskytovat základní úkony dle zákona o sociálních službách.  

 Předcházet sociálnímu vyloučení či znovu zapojení do života společnosti. 

 Prodloužit aktivní a nezávislý život. 

 Vytvářet nabídku nácvikových programů tak, aby přispěla k rozvoji fyzických  

a psychických schopností. 

 2020 

 Vzhledem ke zvyšujícím se projektům obcí v rámci vzniku komunitních center, 

ve kterých by tato služba působila, je předpoklad navýšení úvazku na pozici 

sociálního pracovníka z úvazku 0,2 na 1 úvazek. 

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

PONTIS Šumperk o. p. s. 

časový harmonogram 2019–2021 

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

256.373 Kč 677.000 Kč 727.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

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

předpokládané výstupy 2019–2021 využije službu ročně cca 60 klientů. 
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cí l  8  Podpora vzniku a rozvoje nových sociálních služeb pro cí lovou skupinu 

senioři  na území SO ORP Šumperk  

opatření 8.1 Vnik sociální služby osobní asistence organizace Diakonie ČCE – střediska  

v Sobotíně reprofilizací pečovatelské služby 

 Přesah do cílové skupiny osoby se zdravotním postižením.  

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

z důvodu věku, chronického onemocnění nebo tělesného postižení a jejichž 

situace vyžaduje pomoc jiného člověka. 

Forma poskytování služby: terénní. 

 Oblast Šumperska a Jesenicka je velmi členitá, rozsáhlá, terénně náročná.  

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

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

Terénní služby napomáhají tomu, že člověk může oddálit nezbytnost využití 

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

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

asistence reaguje na zjištěné potřeby dosavadních klientů pečovatelské služby. 

předpokládaný dopad 

opatření 

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

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

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

aby mohli žít ve svém domácím prostředí. 

aktivity vedoucí 

k naplnění opatření 

Zajištění poskytování terénní osobní asistence v souladu s reálnými potřebami 

obyvatel obcí Šumperk, Loučná nad Desnou, Petrov nad Desnou, Rapotín, Velké 

Losiny, Vernířovice, Vikýřovice, Nový Malín, Hraběšice, Rejchartice, Sobotín. 

Služba bude poskytována dospělým lidem a seniorům, v celém spektru 

základních činností.  

předpokládaný 

realizátor opatření, 

spolupracující subjekty 

Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně. 

časový harmonogram 2019– 2021  

předpokládaná výše 

finančních nákladů 

2019 2020 2021 

2.100.000 Kč 2.600.000 Kč 3.100.000 Kč 

předpokládané finanční 

zdroje 

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

předpokládané výstupy 25 osob/rok. 
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Seznam použitých zkratek  

AS Armáda spásy 

CKP Centrum komplexní péče  

ČR Česká republika 

ČSSZ Česká správa sociálního zabezpečení 

DORD Domov pro osamělé rodiče s dětmi 

DOZP Domov pro osoby se zdravotním postižením 

DZR Domov se zvláštním režimem 

EU Evropská Unie 

FR Fundraiser (člověk či obor, který se věnuje získávání financí na obecně prospěšný účel) 

HN Hmotná nouze 

IC Intervenční centrum 

KC Kontaktní centrum 

KPSS Komunitní plánování sociálních služeb 

LEADER Propojení aktivit rozvíjejících venkovskou ekonomiku (v překladu) 

MAS Místní akční skupina 

MD Mateřská centra 

MHD Městská hromadná doprava 

MPSV Ministerstvo práce a sociálních věcí 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MZ Ministerstvo zdravotnictví 

NDC Nízkoprahové denní centrum 

NZDM Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

o. p. s. Obecně prospěšná organizace 

OK Olomoucký kraj 

OSPOD Oddělení sociálně-právní ochrany dětí 

p. o. Příspěvková organizace 

PAS Porucha autistického spektra 

PnP Příspěvek na péči 

POÚ Pověřený obecní úřad 

PR Public Relations (Styk s veřejností) 

RD Rodinná centra 

RVKPP Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky 

SAS Sociálně aktivizační služba 

SLDB Sčítaní lidu, domů a bytů 

SO ORP Správní obvod obce s rozšířenou působností 

SONS Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých  

SPOD Sociálně-právní ochrana dětí 

SSP Státní sociální podpora 

SVČ Středisko volného času 

TPŠ Terénní programy na Šumpersku 

ÚP Úřad práce 

UPOL Univerzita Palackého v Olomouci 

VŠ Vysoká škola 

z. s. Zapsaný spolek 

z. ú. Zapsaný ústav 

ZŠ  Základní škola 
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Přílohy  

Příloha č. 1: Základní údaje o obcích SO ORP Šumperk k 31.12.2017 

 

počet 

částí 

obce 

výměra  

v ha 

počet 

obyvatel 

celkem 

z toho ve věku: celkový 

přírůstek/ 

úbytek 0–14 15–64 65 + 

Bludov 1 1 668,24 3 041 453 1 952 636 –20 

Bohdíkov 3 2 621,77 1 334 202 886 246 1 

Bohutín 1 224,57 779 135 490 154 –3 

Branná 1 1 455,81 269 40 185 44 --13 

Bratrušov 2 1 153,61 627 98 426 103 6 

Bušín 1 859,60 395 52 261 82 –3 

Dlouhomilov 2 1 043,58 474 73 278 123 –2 

Dolní Studénky 2 852,63 1 357 214 876 267 27 

Hanušovice 5 3 681,42 3 159 465 2 067 627 --7 

Hraběšice 1 823,36 167 42 102 23 9 

Hrabišín 1 1 385,10 852 133 571 148 --1 

Chromeč 1 549,03 567 84 359 124 3 

Jakubovice 1 790,36 206 38 131 37 –1 

Janoušov 1 306,65 48 8 27 13 5 

Jindřichov 4 5 170,16 1 209 179 799 231 –11 

Kopřivná 2 1 184,58 271 58 176 37 4 

Libina 3 2 725,83 3 335 514 2 122 699 –15 

Loučná nad Desnou 6 9 433,52 1 601 185 989 427 –21 

Malá Morava 9 6 828,02 513 74 329 110 –7 

Nový Malín 3 2 732,63 3 514 704 2 356 454 40 

Olšany 2 650,62 1 065 158 707 200 –14 

Oskava 4 5 947,90 1 284 169 822 293 –3 

Petrov nad Desnou 2 1 208,70 1 196 179 781 236 11 

Písařov 2 1 891,47 724 136 452 136 11 

Rapotín 1 1 403,62 3 263 544 2 113 606 7 

Rejchartice 1 680,10 179 24 124 31 –10 

Ruda nad Moravou 6 2 497,94 2 553 430 1 656 467 –12 

Sobotín 3 3 193,52 1 149 149 748 252 –42 

Staré Město 5 8 626,87 1 726 250 1 127 349 –2 

Sudkov 1 489,80 1 130 167 751 212 –1 

Šléglov 1 717,42 42 8 30 4 3 

Šumperk 1 2 787,99 26 151 3794 16 333 6 024 --154 

Velké Losiny 5 4 649,96 2 623 329 1 641 653 –20 

Vernířovice 1 3 330,21 209 35 137 37 –6 

Vikantice 1 1 003,78 79 16 48 15 1 

Vikýřovice 1 1 175,37 2 360 383 1 555 422 –16 

celkem  87 85 746 69 451 10 522 44 407 14 522 –256 
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Příloha č. 2: Přehled sociálních služeb  

2 a) Přehled poskytovatelů sociálních služeb a jimi poskytovaných sociálních služeb 

registrovaných dle zákona o sociálních službách, k 31.05.2018, území SO ORP 

Šumperk  

Armáda spásy §50 Domovy se zvláštním režimem 

 §57 Azylové domy 

 §61 Nízkoprahová denní centra 

 §63 Noclehárny 

Centrum sociálních služeb Pomněnka §43 Podpora samostatného bydlení 

 §44 Odlehčovací služby 

 §45 Centra denních služeb 

 §51 Chráněné bydlení 

Dětský klíč Šumperk, o. p. s. §39 Osobní asistence 

 §44 Odlehčovací služby 

 §70 Sociální rehabilitace 

Diakonie ČCE – středisko Sobotín  §40 Pečovatelská služba (ukončení k 31.12 2018) 

 §44 Odlehčovací služby 

 §49 Domovy pro seniory 

 §50 Domovy se zvláštním režimem 

Domov Paprsek Olšany  §48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

Charita Šumperk §39 Osobní asistence 

 §40 Pečovatelská služba 

Nemocnice Šumperk a. s. §52 Sociální služby poskytované ve 

zdravotnických zařízeních lůžkové péče 

PONTIS Šumperk, o. p. s. §37 Sociální poradenství 

 §40 Pečovatelská služba 

 §44 Odlehčovací služby 

 §46 Denní stacionáře 

 §57 Azylové domy 

 §59 Kontaktní centra 

 §60 Krizová pomoc 

 §62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

 §66 Sociálně aktivizační služby pro seniory  

a osoby se zdravotním postižením 

 §70 Sociální rehabilitace 

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR §37 Sociální poradenství 

§66 Sociálně aktivizační služby pro seniory  

a osoby se zdravotním postižením 

Sociální služby Libina, p. o. §49 Domovy pro seniory 

 §50 Domovy se zvláštním režimem 

Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. §40 Pečovatelská služba 

 §49 Domovy pro seniory 

 §50 Domovy se zvláštním režimem 

 §51 Chráněné bydlení 

SOS dětské vesničky  §65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
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Společně-Jekhetane, o. p. s. §37 Sociální poradenství 

 §65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 

 §69 Terénní programy 

Společnost Podané ruce o. p. s.  §62 Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

 §69 Terénní programy 

Středisko sociální prevence Olomouc, p. o. §37 Sociální poradenství 

 §60a Intervenční centra 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR §37 Sociální poradenství 

 §66 Sociálně aktivizační služby pro seniory  

a osoby se zdravotním postižením 

TyfloCentrum Olomouc, o. p. s. §66 Sociálně aktivizační služby pro seniory  

a osoby se zdravotním postižením 

 §70 Sociální rehabilitace 

Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb 

Šternberk, p. o. 

§47 Týdenní stacionáře (ukončení k 31.12 2018) 

§48 Domovy pro osoby se zdravotním postižením 

§51 Chráněné bydlení 

 

2 b) Přehled poskytovatelů sociálních služeb poskytující sociální slu žby registrované 

dle zákona č. 108/2006 Sb.  o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  

 územní působnost je proměnlivá s ohledem na aktuální potřeby uživatelů, 

 služba je poskytována občanům Šumperska mimo území SO ORP Šumperk. 

Bílý kruh bezpečí, z. s., regionální pobočka Olomouc §37 Sociální poradenství 

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

péče pro Moravu a Slezsko 

§54 Raná péče 

Diakonie ČCE – středisko Sobotín §58 Domy na půl cesty 

Domov Štíty – Jedlí, p. o. §49 Domovy pro seniory 

 §50 Domovy se zvláštním režimem 

Hospic na Svatém kopečku §44 Odlehčovací služby 

Charita Jeseník §49 Domovy pro seniory 

Charita Šternberk §40 Pečovatelská služba 

Charita Zábřeh §39 Osobní asistence  

 §40 Pečovatelská služba 

 §45 Centra denních služeb 

 §46 Denní stacionáře 

 §70 Sociální rehabilitace 

IN IUSTITIA, o. p. s. (Poradna Justýna) §37 Sociální poradenství 

Jdeme autistům naproti (JAN Olomouc)  §54 Raná péče 

Oblastní unie neslyšících Olomouc z. s. §56 Tlumočnické služby  

Společnost Podané ruce o. p. s.  §37 Sociální poradenství 

Středisko rané péče SPRP Olomouc §54 Raná péče 

 §65 Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
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Příloha č. 3: Podíl osob v exekuci, SO ORP Šumperk, 2017 

 podíl osob 

v exekuci 
(z počtu osob 

starších 15 let) 

počet osob 

v exekuci 

průměrný 

počet 

exekucí na 

osobu 

podíl dětí 

a mladistvých 

podíl osob 

ve věku 

18–29 let 

podíl osob 

starších 65 

let 

Bludov 7,56 % 199 4,4 3,02 % 8,54 % 7,54 % 

Bohdíkov 6,22 % 70 4,6 0,00 % 11,43 % 4,29 % 

Bohutín 5,83 % 37 4 0,00 % 16,22 % 5,41 % 

Branná 14,94 % 36 4,4 0,00 % 11,11 % 16,67 % 

Bratrušov 7,72 % 40 4,4 0,00 % 7,50 % 15,00 % 

Bušín 3,23 % 11 4,4 0,00 % 9,09 % 0,00 % 

Dlouhomilov 5,76 % 23 6,3 0,00 % 8,70 % 4,35 % 

Dolní Studénky 5,26 % 58 4,7 0,00 % 10,34 % 3,45 % 

Hanušovice 14,44 % 395 5 0,00 % 16,46 % 5,57 % 

Hraběšice 3,45 % 4 2,3 0,00 % 0,00 % 50,00 % 

Hrabišín 6,98 % 50 5,6 0,00 % 6,00 % 2,00 % 

Chromeč 4,33 % 21 4 0,00 % 0,00 % 4,76 % 

Jakubovice 8,93 % 15 4,3 0,00 % 13,33 % 6,67 % 

Janoušov 2,78 % 1 18 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Jindřichov 12,59 % 135 5 0,00 % 14,81 % 5,93 % 

Kopřivná 20,83 % 45 4,5 0,00 % 11,11 % 6,67 % 

Libina 8,45 % 240 5,2 0,00 % 13,33 % 9,17 % 

Loučná nad Desnou 10,80 % 156 5,6 0,00 % 10,90 % 5,77 % 

Malá Morava 19,46 % 86 4,9 0,00 % 12,79 % 6,98 % 

Nový Malín 6,95 % 191 4,3 0,52 % 9,42 % 4,19 % 

Olšany 6,18 % 58 5,3 0,00 % 8,62 % 3,45 % 

Oskava 7,87 % 91 5,3 7,69 % 10,99 % 4,40 % 

Petrov nad Desnou 8,97 % 92 4,1 0,00 % 13,04 % 9,78 % 

Písařov 10,72 % 64 4,3 0,00 % 18,75 % 9,38 % 

Rapotín 8,86 % 240 4,7 0,42 % 12,08 % 5,42 % 

Rejchartice 16,03 % 25 5 0,00 % 4,00 % 8,00 % 

Ruda nad Moravou 5,47 % 117 5,4 0,00 % 12,82 % 8,55 % 

Sobotín 15,72 % 161 5,8 0,00 % 8,07 % 4,97 % 

Staré Město 66,26 % 982 4,9 0,31 % 11,61 % 8,45 % 

Sudkov 9,72 % 94 4,9 1,06 % 14,89 % 4,26 % 

Šléglov 15,79 % 6 5 0,00 % 16,67 % 33,33 % 

Šumperk 9,17 % 2 080 4,9 0,14 % 13,32 % 8,03 % 

Velké Losiny 7,85 % 182 4,9 0,00 % 9,89 % 9,34 % 

Vernířovice 10,93 % 20 5 0,00 % 20,00 % 5,00 % 

Vikantice 12,12 % 8 5,5 0,00 % 0,00 % 37,50 % 

Vikýřovice 5,24 % 104 3,6 2,88 % 14,42 % 13,46 % 

Zdroj: http://mapaexekuci.cz/index.php/mapa-2/ 

 


