
 

 

 

 

Monitorování procesu komunitního plánování sociálních služeb 

v Šumperku, rok 2018  

Zpráva informuje o průběhu realizace procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě 

Šumperku v roce 2017 v souladu s Implementačním plánem Komunitního plánu sociálních služeb města 

Šumperka na léta 2014–2018 (dále jen Komunitní plán): 

1. Monitorování naplňování cílů a opatření Komunitního plánu 

Příloha č. 1: Monitorování naplňování cílů a opatření Komunitního plánu 

2. Monitorování procesů řízení komunitního plánování 

3. Monitorování komunikačního plánu 

 

1. Monitorování naplňování cílů a opatření Komunitního plánu 

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

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

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

 společné cíle pro sociální a návazné služby 

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

oblasti byly rozpracovány v pracovních skupinách a předloženy k projednání a schválení 

koordinační skupině KPSS, kde byly zformulovány společné cíle a opatření. 

 cíle pro dané cílové skupiny uživatelů sociálních služeb 

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

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

služeb v souladu se stanovenými cíli jednotlivých cílových skupin uživatelů 

 soubor opatření pro návazné služby 

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

vzdělávací, apod.) 

Komunitní plán obsahuje celkem 8 cílů pro sociální služby registrované dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. 

službách, ve znění pozdějších předpisů, k jejichž naplnění bylo zpracováno 54 opatření. 

V průběhu platnosti komunitního plánu byla ukončena registrace (poskytování) sociálních služeb – sociální 

rehabilitace Centra sociálních služeb Pomněnka, z.ú., odlehčovací služby Charity Šumperk, denního 

stacionáře ve Vikýřovicích Vincentina – poskytovatele sociálních služeb Šternberk, p.o. a k 31.12.2018 byla 

ukončena registrace služeb týdenního stacionáře ve Vikýřovicích Vincentina – poskytovatele sociálních 

služeb Šternberk, p.o. a pečovatelské služby Diakonie ČCE-středisko v Sobotíně. 

 

 
počet 

cílů 

počet 

opatření 

naplňování opatření 

naplněno nenaplněno 

Pracovní skupina I: Děti, mládež a rodina  2 6 3 3 

Pracovní skupina II: Osoby se zdravotním postižením  2 21 15 6 

Pracovní skupina III: Osoby v krizi a sociálně vyloučeni  2 13 12 1 

Pracovní skupina IV: Senioři  2 14 13 1 

Celkem  54 43 11 

 

U každého opatření jeho zpracovatel uvedl stručný komentář popisující aktivity, které byly v roce 2018 

realizovány v rámci daného opatření, a zda je opatření: 

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

který byl opatřením nastaven na celé období platnosti dokumentu, 

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

poskytování sociální služby. 

 

Monitorování naplňování jednotlivých opatření Komunitního plánu je součástí přílohy č. 1. 
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2. Monitorování procesů řízení komunitního plánování 

Proces komunitního plánování sociálních služeb probíhá v souladu s Jednacím řádem pracovních 

skupin KPSS, Jednacím řádem koordinační skupiny KPSS a Statutem skupin komunitního plánování 

sociálních služeb města Šumperka. Při jednáních pracovních skupin a koordinační skupiny byly 

zachovány principy komunitního plánování a veškeré zápisy z jednání jsou k dispozici na webových 

stránkách města Šumperka. 

3. Monitorování komunikačního plánu 

Komunikace s odbornou i laickou veřejností 

 dny otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb, 

 webové stránky procesu KPSS, 

 webové stránky poskytovatelů sociálních a návazných služeb, 

 informace v tisku, 

 Veletrh sociálních služeb, 

 Adresář poskytovatelů sociálních a návazných služeb:  

– v tištěné podobě k dispozici na odboru sociálních věcí, 

– e-katalog je k dispozici na webových stránkách města Šumperka, sekce Občan > Komunitní 

plánování sociálních služeb. 

Komunikace s politickou reprezentací města Šumperka 

 informativní zpráva o procesu komunitního plánování sociálních služeb,  

Komunikace s krajskou úrovní střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

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

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

pravidelně jednání, 

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

koordinátoři procesu KPSS obcí, svazků obcí, mikroregionů apod.), kde jsou pravidelně předávány 

informace o stavu komunitního plánování rozvoje sociálních služeb v Šumperku, 

 prostřednictvím vybraných členů v pracovních skupinách střednědobého plánování rozvoje 

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

na krajské úrovni. 
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Naplňování opatření Komunitního plánu sociálních služeb města Šumperka na léta 2014–2018 

 Pracovní skupina č. 2: osoby se zdravotním postižením  

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

postižením v Šumperku 

Opatření 3.1 Udržení a rozvoj sociální poradny a půjčovny kompenzačních pomůcek 

pro zrakově postižené prostřednictvím organizace SONS ČR, Oblastní 

odbočky Šumperk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Uživatelé se nejvíce dotazovali na příspěvky a dávky související 

se zdravotním postižením, dále pak na důchodové zabezpečení a částečně 

také na dávky hmotné nouze.  

– Služba je poskytována ambulantně i terénně, a se svými požadavky 

se uživatelé na organizaci obracejí jak v písemné formě, tak osobně. 

– Také v letošním roce proběhly zápůjčky pomůcek. 

– Služby poradny byly prezentovány na různých akcích pro veřejnost 

jak v Šumperku, tak v dalších obcích regionu. 

– Na poradnu se v roce 2018 obrátilo 141 uživatelů. 

– Poradenství je poskytováno:  

po 09:00–12:00 (pro objednané); 13:00–16:00. 

st 09:00–12:00; 13:00–16:00 (pro objednané). 

čt 08:00–13:00 terénní forma služby dle dohody. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NAPLNĚNO 

Opatření 3.2 Centrum sociálního poradenství – odborná poradenská činnost sluchově 

postiženým občanům prostřednictvím organizace Svaz neslyšících 

a nedoslýchavých v ČR, organizace Šumperk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Zajištění provozních podmínek, podnájem prostor pro poskytování 

odborného sociálního poradenství, Gen. Svobody 2800/68, Šumperk.  

– V roce 2018 byly nadále v rámci sociální služby realizovány tyto aktivity:   

– Pravidelná odborná poradenská činnost v pondělí a středu, 08:30–11:30, 

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

– Poradenská činnost: bezplatná poradenská služba, sociálně právní 

informace, informace o nárocích pro osoby se sluchovým postižením, 

pomoc při obstarávání osobních záležitostí, sociální kontakt s osobami se 

sluchovým a kombinovaným handicapem, nabídka sociálních služeb dle 

nabídky v Šumperku, sociálně terapeutické činnosti na pracovišti KV SNN, 

výjezdní poradenská činnost v Mohelnici, Lošticích (pro imobilní 

handicapované, …), zprostředkování kontaktů na odbornou lékařskou 

pomoc – foniatrie, ORL, zprostředkování pomoci při obsluze 

kompenzačních pomůcek, drobná údržba, servis sluchadel, výměna 

a prodej baterií, …  

– Celkem bylo poradenství v roce 2018 poskytnuto 233 uživatelům služby 

při 248 návštěvách. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NAPLNĚNO 

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

poskytovatel služby – Dětský klíč Šumperk, o. p. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Služba byla poskytována v souladu s komunitním plánem. 

– V roce 2018 byla poskytnuta služba osobní asistence 20 uživatelům 

v celkové dotaci 1 873,65 hod. 

– Nejčastěji byly služby využívány jako doprovod do volnočasových aktivit, 

k lékaři, ve školním vyučování, ke zprostředkování kontaktu 

se společenským prostředím (kino, výstavy, sportovní aktivity). 
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Stav naplnění opatření 
v roce 2018 

NAPLNĚNO 

Opatření 3.4 Zachování a rozvoj Osobní asistence Charity Šumperk 

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření v roce 2018 

– Služba byla poskytována v souladu s komunitním plánem. 

– Navýšení úvazků. 

– Zakoupení aktivizačních her.  

– Přeprava a doprovod uživatelky s poruchami autismu z Hanušovic 
do speciální základní školy v Šumperku. 

– Zapracování tabletů. 

Stav naplnění opatření 
v roce 2018 

NAPLNĚNO 

Opatření 3.5 Zachování a rozvoj terénních služeb pro osoby s mentálním 
a kombinovaným postižením – Podporované bydlení Pomněnka 

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření v roce 2018 

– Pokračování v poskytování služby – zajištění jejího financování v r. 2018 – 
dotace, platby od uživatelů, realizace veřejné zakázky Podpora 
samostatného bydlení v Olomouckém kraji v rámci projektu: „Služby 
sociální prevence v Olomouckém kraji“ Registrační číslo projektu: 
CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000057. 

– Plná kapacita služby (10 uživatelů) z toho 5 zaměstnaných na chráněných 
pracovních místech. 

– Provozní doba a nabídka služeb byla uzpůsobena potřebám a přáním 
uživatelů, včetně služeb fakultativních. 

– Modernizace vybavení služby. 

 – Aktivní účast na sportovních, kulturních a společenských akcích (dle 
nabídky města Šumperka a okolních obcí – koncerty, pivní slavnosti, 
slavnosti města, závody, rehabilitační pobyt v Itálii apod.). 

– Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců v přímé péči (podpora stáží, 
kurzů apod.) 

Stav naplnění opatření 
v roce 2018 

NAPLNĚNO 

Opatření 3.6 Zachování a rozvoj Odlehčovací služby pro osoby s PAS na Šumpersku, 
poskytovatel služby – Dětský klíč Šumperk, o. p. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření v roce 2018 

– Pokračování v poskytování služby, služba byla poskytována v souladu 
s komunitním plánem – v r. 2018 využilo službu 26 uživatelů. 

– V rámci pobytů na odlehčovací službě byli uživatelé podporování v nácviku 
a upevňování svých motorických, komunikačních a sociálních dovedností. 

– Podpora informovanosti o poskytované službě. 

– Podpora odborného růstu pracovního týmu. 

Stav naplnění opatření 
v roce 2018 

NAPLNĚNO 

Opatření 3.7 Zachování a rozvoj respitní péče pro osoby s mentálním a kombinovaným 
postižením – Odlehčovací služba Pomněnka 

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření v roce 2018 

– Pokračování v poskytování služby, služba byla poskytována v souladu 
s komunitním plánem – zajištění jejího financování v r. 2018 – dotace, 
platby od uživatelů, dary. 

– V r. 2018 využilo službu 29 uživatelů, z toho 22 uživatelů opakovaně. 

– Provozní doba a nabídka služeb byla uzpůsobena potřebám a přáním 
uživatelů. 

– Modernizace vybavení služby. 

– Aktivní účast na integračních, kulturních a společenských akcích 
(dle  nabídky města Šumperk a okolních obcí – výstavy, restaurace, výlety 
do okolí apod.). 

– Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců v přímé péči (podpora stáží, 
kurzů apod.). 

Stav naplnění opatření 
v roce 2018 

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

a kombinovaným postižením – Centrum denních služeb Pomněnka 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Pokračování v poskytování služby – zajištění jejího financování v r. 2018 – 

dotace, platby od uživatelů, dary, obce, projekt Olomouckého kraje. 

– K 31.12.2018 má platnou smlouvu 55 uživatelů. 

– Udržení provozní doby: 07:00–16:00 hod. 

– Udržení a rozvoj nabízených aktivit pro uživatele (dílny, společenské, 

sportovní, kulturní a integrační aktivity, rehabilitační pobyty – Ramzová, 
Itálie apod.), nabídka fakultativní muzikoterapie. 

– V září r. 2018 rozšíření služby – zahájen provoz oddělní pro uživatele 
s PAS. 

– V září r. 2018 zahájen provoz kavárny v Městské knihovně T. G. Masaryka 
a s ním spojen vznik tréninkového pracoviště pro uživatele centra pro 

realizaci projektu „Nácvik pracovních dovedností osob s mentálním 
postižením,“ který finančně podpořil Olomoucký kraj. Zapojení 5 uživatelů. 

– Osvětové akce – měsíční besedy o bylinkách, jahodové hody, prodejní 
jarmarky, veletrh sociálních služeb apod. 

– Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců v přímé péči (podpora stáží, 
kurzů apod.). 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NAPLNĚNO 

Opatření 3.9 Zachování a rozvoj služby Denní stacionář, Duha – centrum sociálních služeb 

Vikýřovice, p. o.  

(Od 01.01.2015 je uvedené zařízení součástí organizace Vincentinum – 

poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p. o.) 

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření v roce 2018 

– K 31.12.2017 byla služba denního stacionáře Vincentinum Vikýřovice 
ukončena. 

Stav naplnění opatření 
v roce 2018 

NENAPLNĚNO 

Opatření 3.10 Zachování a rozvoj služby Týdenní stacionář, Duha – centrum sociálních 
služeb Vikýřovice, p. o.  

(Od 1. 1. 2015 je uvedené zařízení součástí organizace Vincentinum – 
poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p. o.) 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Aktivity organizace ve sledovaném období byly pro danou službu 

realizovány v souladu se zprávou o naplňování cílů a opatření komunitních 
plánů v Olomouckém kraji (informovanost veřejnosti, stabilizace 

pracovního týmu, vzdělávání zaměstnanců, supervize, prohlubování 
a rozvíjení standardů kvality v praxi, spolupráce s ostatními službami 

Vincentina a dalšími službami v regionu).  

– Na základě zájmu stávajících klientů i nových žadatelů o službu byl v roce 

2017–2018 připraven projekt na kompletní rekonstrukci objektu 
ve Vikýřovicích. Investiční akce bude probíhat v letech 2019–2020. 

Výsledkem rekonstrukce budou tři šestičlenné domácnosti, zajištěné 
celoroční pobytovou službou domovy pro osoby se zdravotním postižením.  

– Předpoklad zahájení poskytování této služby je od 01.07.2020 
(pozn.: jedná se o hrubý odhad časového harmonogramu, který je vázán na 

realizaci projektu, u kterého může dojít k časovému posunu). 

– K 31.12.2018 bylo ukončeno poskytování služby týdenní stacionář 

Vincentinum Vikýřovice. 

Stav naplnění opatření 
v roce 2018 

NENAPLNĚNO /naplněno částečně – služba ukončena k 31.12.2018. 

Opatření 3.11 Zachování a rozvoj pobytových služeb pro osoby s mentálním 
a kombinovaným postižením – Chráněné bydlení Pomněnka 

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření v roce 2018 

– Pokračování v poskytování služby – zajištění jejího financování v r. 2018 – 
dotace, platby od uživatelů, dary. 

– Plná kapacita služby (8 uživatelů), z toho 3 zaměstnaní na chráněných 

pracovních místech a 3 studující. 
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 – Provozní doba a nabídka služeb byla uzpůsobena potřebám a přáním 
uživatelů, včetně služeb fakultativních. 

– Modernizace vybavení služby. 

– Aktivní účast na sportovních, kulturních a společenských akcích 

(dle nabídky města Šumperk a okolních obcí – koncerty, vernisáže, 
slavnosti města, závody, rehabilitační pobyt na Ramzové a v Itálii apod.). 

– V září r. 2018 zahájen provoz kavárny v Městské knihovně T. G. Masaryka 
a sním spojen vznik tréninkového pracoviště pro uživatele centra pro 

realizaci projektu „Nácvik pracovních dovedností osob s mentálním 
postižením,“ který finančně podpořil Olomoucký kraj. Zapojení 2 uživatelů. 

– Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců v přímé péči (podpora stáží, 
kurzů apod.). 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NAPLNĚNO 

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

postižením prostřednictvím organizace SONS ČR, Oblastní odbočky Šumperk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Klienti využívající službu dle svých potřeb a zájmů navštěvovali různé 

aktivity: vzdělávací kurzy, zážitkové aktivity, exkurze, semináře, sportovní 

aktivity, kluby a kroužky. Jednalo se např. o křeslo pro hosta, exkurzi na 

zámek Mikulovice, hrad Bouzov, kurz angličtiny, keramiky, relaxačního 

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

další.  

 – Při individuální práci s uživateli se řešily nácviky obsluhy pomůcek a další 

záležitosti dle jejich individuálních potřeb. 

– Pro zlepšení dostupnosti služeb jsou zajišťovány také klubové aktivity 

1x měsíčně v Mohelnici, Zábřehu. 

– Jednání se soc. pracovnicí:  

po 09:00–12:00  

st 13:00–16:00 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NAPLNĚNO 

Opatření 3.13 Aktivní začlenění vedoucí k integraci osob se sluchovým postižením 

prostřednictvím organizace Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, 

organizace Šumperk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Zajištění provozních podmínek pro poskytování služby bez dotace 

Krajského úřadu. 

– V roce 2018 byly v rámci SAS realizovány tyto aktivity a akce:  

Vzdělávání pracovníků sociálních služeb – Právní normy ve vztahu 

k osobám se zdravotním postižením (Poděbrady).  

Zájmová činnost neslyšících (sportovní akce – šipky, společná turistika, 

besedy, přednáška s tlumočníkem znakového jazyka, setkávání osob 

s kombinovaným postižením).  

Výměna zkušeností k užívání, obsluze a údržbě sluchadel pro držitele 

a rodinné příslušníky. Obsluha sluchadel, technické parametry a informace 

o nových KP. 

– Akcí se účastnilo průběžně celkem 462 osob na 34 setkáních. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NAPLNĚNO 

Opatření 3.14 Zachování terénní sociálně aktivizační služby prostřednictvím organizace 

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

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– 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. 
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 – 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.V roce 2018 

byla v regionálním středisku Šumperk poskytnuta služba 22 uživatelům: 

ORP Šumperk (16 klientů), ORP Zábřeh (4 klienti), OPR Jeseník (2 klienti).   

Ambulantní služba 

út 08:00–11:30; 12:00–15:00 Šumperk – lektor PC (po 

předchozí telefonické domluvě) 

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

Poskytování ambulantní služby st 12:30–15:30 – Šumperk 

Poskytování terénní služby st 15:30–16:30 

Ambulantní forma Šumperk: ind. jednání: 1/den, 3/týden, skupin. aktivita: 

8/akce 

Terénní forma ind. jednání: 1/den, 2/týden, skupin. aktivita: max. 

6/akce, pouze výuka PC: 3/týden 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NAPLNĚNO 

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

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

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– V rámci služeb sociální rehabilitace jsou poskytovány uživatelům starším 

15 let služby ambulantní i terénní. 

– Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (výlety, bowling, 

jízda na koni, plavání, návštěvy restaurací…), nácviky sebeobslužných 

dovedností a nácviky pracovních dovedností v knihovně a v Charitě 

Šumperk. 

– SR terénní – 9 klientů – 593,5 hod.  

– SR ambulantní – 8 klientů – 313,5 hod. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NAPLNĚNO 

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

a udržení pracovního místa prostřednictvím služby sociální rehabilitace APZ 

Pomněnka 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Registrace služby byla ukončena k 16.01.2015 z důvodu nedostatku 

finančních prostředků na další poskytování této soc. služby. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NENAPLNĚNO 

Opatření 3.17 Zachování a rozvoj služby sociální rehabilitace zaměřené na podporu 

zaměstnávání zrakově postižených prostřednictvím organizace TyfloCentrum 

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

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– 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 (duševní a fyzická hygiena, komunikace, 

asertivita, měkké dovednosti, odborné znalosti aj.).  

– Pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů při hledání 

zaměstnání a v pracovním procesu. 

– V roce 2018 bylo podpořeno celkem 8 klientů z ORP Šumperk, služba 

nemá čekatele. 

 



PŘÍLOHA č. 1 

 
Monitorování procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku, rok 201 8 8 

 

 Návštěvní hodiny 

st 08:00–11:00 ambulantní služba 

st 11:00–12:00 terénní služba 

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

Ambulantní forma ind. jednání: 1/den, 3/týden, skupin. aktivita: 8/akce. 

Terénní forma ind. jednání: 1/den, 2/týden, skupin. aktivita: max. 

6/akce. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NAPLNĚNO 

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

v Šumperku 

Opatření 4.1 Rozvoj osobní asistence pro osoby s mentálním nebo kombinovaným 

postižením prostřednictvím Společnosti pro podporu lidí s mentálním 

postižením 

Od 01.01.2017 jsou sociální služby poskytovány pod novou právní subjektivitou 

společnosti: Centrum sociálních služeb Pomněnka, z. ú. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Registrace služby byla zamítnuta. 

– Všechny další kroky k naplňování aktivity jsou odsunuty. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NENAPLNĚNO 

Opatření 4.2 Rozšíření sociálních služeb o chráněné bydlení prostřednictvím organizace 

PONTIS Šumperk o. p. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Všechny další kroky k naplňování aktivity jsou odsunuty a závisí na získání 

vhodného objektu, který by bylo možné využít. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NENAPLNĚNO 

Opatření 4.3 Rozšíření sociálních služeb o sociální rehabilitaci prostřednictvím organizace 

PONTIS Šumperk o. p. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Služba je poskytována v souladu s komunitním plánem. 

– Poskytování základních úkonů dle zákona o sociálních službách v roce 

2018 využilo službu opakovaně 24 uživatelů. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NAPLNĚNO 

Opatření 4.4 Rozšíření sociálních služeb o terénní odlehčovací službu prostřednictvím 

Charity Šumperk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Registrace služby byla zrušena ke dni 29.10.2016. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NENAPLNĚNO 

 

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

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

Opatření 5.1 Udržení odborného sociálního poradenství – zajištění této služby společností 
PONTIS Šumperk o. p. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření v roce 2018 

– Služba byla poskytována v souladu s komunitním plánem. 

– Zkvalitňování poradenství v oblasti dávek a příspěvků sociální péče 
a sociálního zabezpečení, v oblasti finanční gramotnosti a dluhového 
poradenství.  

– Nedílnou součástí poradenství je půjčovna kompenzačních pomůcek. 

Stav naplnění opatření 
v roce 2018 

NAPLNĚNO 



PŘÍLOHA č. 1 

 
Monitorování procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku, rok 201 8 9 

 

Opatření 5.2 Zachování a rozvoj služby Občanské poradny – poskytování odborného 
sociálního poradenství organizací SPOLEČNĚ–JEKHETANE, o. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření v roce 2018 

– Služba byla poskytována v souladu s komunitním plánem. 

– Projekt Dluhové poradenství. 

– Projekt poradenství seniorům. 

– Besedy na středních školách. 

Stav naplnění opatření 
v roce 2018 

NAPLNĚNO 

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

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření v roce 2018 

– Platnou smlouvu uzavřelo v roce 2018 – 73 uživatelů (57 mužů a 16 žen), 
z toho 26 službu využilo poprvé. 

– V rámci zkvalitnění služby byly zakoupeny nové pračky a sušičky na prádlo 
uživatelů. 

– Uživatelé mohou využívat 2 kuchyňky nebo nabídku stravování v rámci 
kuchyně, k dispozici mají pračky k praní prádla za úhradu, mohou využít 
PC, v rámci soc. práce jsou uživatelé motivováni k hledání bydlení, 
zaměstnání, kdy je možné začlenit uživatele do pracovních programů, 
výkonu veřejné služby, veřejně prospěšných prací nebo obecně 
prospěšných prací.  

 – Uživatelé jsou podporováni, aby řešili svou nepříznivou sociální situaci 

např. zdravotní stav, vztahy s rodinou, dluhová problematika, tak aby 

se učili využívat dalších soc. služeb, zdravotních služeb popř. komunikace 

s úřady. 

– Uživatelé jsou podporováni z projektu Potravinové banky. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NAPLNĚNO 

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

PONTIS Šumperk o. p. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Služba byla poskytována v souladu s komunitním plánem. 

– Cílem služby bylo podpořit uživatele v návratu do běžného života. 

– V roce 2018 využilo soc. služby 28 uživatelů s 51 dětmi, tedy celkem 

79 osob.  

– Došlo k celkové rekonstrukci chodeb (výmalba, výměna podlahové krytiny 

a výtahu) a k dovybavení všech 14 bytů novým nábytkem.   

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NAPLNĚNO 

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

středisko Sobotín 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Zajištěno bylo poskytování služby v Olomouci a Jeseníku. 

– Služba byla také poskytována mladým lidem bez zázemí, kteří 

se po dosažení dospělosti stali rodiči. 

– Služba modernizovala materiální vybavení prostředí v souladu s požadavky 

na současné bydlení mladých lidí a druhem služby. 

– Služba rozvíjela spolupráci s dalšími návaznými subjekty. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NAPLNĚNO 

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

poskytovaná společností PONTIS Šumperk o. p. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Služba byla realizována v souladu s komunitním plánem. 

– Dochází k mírnému nárůstu klientů a výkonů. 

 – Cílová skupina byla rozšířena o uživatele alkoholu. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NAPLNĚNO 
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Opatření 5.7 Udržení a rozvoj sociální služby krizová pomoc organizace PONTIS 

Šumperk o. p. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Služba byla poskytována v souladu s komunitním plánem. 

– Cílem služby bylo zajistit pomoc a podporu osobám v krizové situaci.  

– U poskytované služby došlo k opětnému nárůstu žadatelů. V roce 2018 

služby využilo 34 uživatelů s 56 dětmi, tj. celkem 90 osob.  

– Došlo v dovybavení vnitřních prostor bytu (lavice, stůl, židle, věšáková 

stěna apod.). 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NAPLNĚNO 

Opatření 5.8 Zachování a rozvoj sociální služby Intervenčního centra pro osoby ohrožené 
domácím násilím Střediska sociální prevence Olomouc, p. o.,  Poradna pro 

rodinu Šumperk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Zajištění finančních prostředků na provoz Poradny pro rodinu Šumperk, 

které umožní zachování a rozvoj dosavadního spektra poskytovaných 
služeb. 

– Zajištění odborných pracovníků. 

– Zajištění časové a místní dostupnosti sociální služby.  

– Služba je poskytována v bezbariérových prostorách. 

 Zajištění provozní doby: 

po 08:00–12:00; 13:00–17:00 

út 08:00–12:00; 13:00–15:00 

st 08:00–12:00; 13:00–17:00 

čt 08:00–12:00; 13:00–15:00 

pá 08:00–12:00; 13:00–15:00 

Stav naplnění opatření 
v roce 2018 

NAPLNĚNO 

Opatření 5.9 Zachování a udržení sociální služby Nízkoprahového denního centra pro 

muže a ženy Armády spásy, Centra sociálních služeb 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Nízkoprahové denní centrum využilo v průběhu roku 97 mužů a 18 žen. 

NDC nabízí možnost polévky s pečivem zdarma, teplého čaje, možnosti 
hygieny a vyprání a usušení prádla. Nabídka ošacení z humanitárního 

šatníku. 

– Podpora v rámci projektu Potravinové banky s možností přípravy stravy 

v kuchyňském koutu z potravin potravinové pomoci. 

– V rámci základního sociálního poradenství se zaměřuje na řešení 

konkrétních často opakovaných problémů (zdravotní stav, ztráta dokladů, 
strava, hygiena apod.), zároveň motivuje uživatele k využívání dalších 

sociálních služeb v regionu Šumperka. 

Stav naplnění opatření 
v roce 2018 

NAPLNĚNO 

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

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Noclehárnu využilo v průběhu roku 104 mužů a 20 žen.  

V zimních měsících je využíván projekt NOCLEŽENKA pro uživatele bez 
příjmů nebo v období větších mrazů. 

– Uživatelé jsou podporováni z projektu potravinová banka nebo 
humanitárních skladů ošacení. 

– V rámci zkvalitňování služby pořízeny pračky, kde si mohou uživatelé prát 
ošacení. 

– V rámci zajištění stravování sociálně slabým, mají uživatelé zajištěný čaj 
a teplou polévku z kuchyně centra soc. služeb AS. 

– Nabídka možností výkonu veřejné služby.  

– Sociálním poradenstvím jsou uživatelé podporováni k využití dalších 

návazných služeb v sociální (např. azylový dům, K-centrum) a zdravotní 
oblasti (např. léčebny) a komunikaci s úřady. 
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Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NAPLNĚNO 

Opatření 5.11 Zachování a rozvoj terénních programů organizace SPOLEČNĚ–

JEKHETANE, o. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Služba byla poskytována v souladu s komunitním plánem. 

– Projekt na nové terénní auto. 

– Hledání nového pracovníka k posílení týmu (nastoupí od ledna 2019). 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NAPLNĚNO 

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

vyloučené v Šumperku 

Opatření 6.1 Vytvoření nové služby Dům se zvláštním režimem 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Kolaudace budovy. 

– Změna v registru sociálních služeb.  

– Evidence v registru zdravotních služeb. 

 – Zahájení poskytování služby 20.03.2018. 

– Od zahájení služby do konce roku 2018 bylo přijato 41 uživatelů. V daném 

roce ukončilo smlouvu 10 uživatelů.  

– Průběžně doplňovány rehabilitační a kompenzační pomůcky pro uživatele. 

– Zaměření se na aktivizaci uživatelů. 

– Je evidovaných více jak 100 zájemců o poskytnutí služby. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NAPLNĚNO 

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

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

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Nadále pokračuje sociální práce v terénu, kde probíhá především sběr 

infekčního materiálu, vyhledávání nových potencionálních klientů 

a kontakt se stávajícími klienty. Propagace služby – nedochází zde k HARM 

REDUCTION, není vedena oddělená statistika terénní a ambulantní práce.  

– K rozšíření týmu nedošlo vzhledem ke stávající krajské sítí, kde 

s rozšířením není počítáno. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NENAPLNĚNO 

 

 Pracovní skupina č. 4: senioři  

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

Opatření 7.1 Zachování Pečovatelské služby Diakonie ČCE – střediska v Sobotíně 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Služba byla poskytována na území Svazku obcí Údolí Desné. 

– Činnost služby byla ukončena k 31.12.2018. Důvodem byla reprofilizace 

služby na osobní asistenci. Středisko k tomuto kroku přistoupilo 

na základně dlouhodobých požadavků od klientů i zájemců o službu, 

ze kterých byl zřejmý zájem o širší záběr poskytované pomoci a podpory 

nežli v rozsahu úkonů, které nabízí pečovatelská služba. Od 01.01.2019 

tedy středisko nově poskytuje službu osobní asistence. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NENAPLNĚNO / naplněno částečně – služba ukončena k 31.12.2018. 

Opatření 7.2 Zachování a rozvoj Charitní pečovatelské služby 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Navýšení úvazku o sociální pracovnici + PS. 

– Zapracování tabletů v terénní službě. 

– Pořízení nových automobilů. 
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 – Navýšení počtu uživatelů z okolních obcí. 

– Změna registrace (kapacita, specifikace). 

– Zakoupení myčky na jídlonosiče. 

– Pořízení nových jídlonosičů. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NAPLNĚNO 

Opatření 7.3 Udržení a rozvoj sociální služby pečovatelské služby prostřednictvím 

organizace PONTIS Šumperk o. p. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Služba byla poskytována v souladu s komunitním plánem. 

– Paliativní péče je zakomponována do běžné činnosti pečovatelské služby, 

v případě náročnějších požadavků je spolupracováno s dalšími 

organizacemi. 

– V roce 2018 došlo ke schválení navýšení úvazků na pečovatelské službě 

Olomouckým krajem, které bylo plánované v komunitním plánu. 

– V rámci poskytování péče byl navýšen počet uživatelů v terénu, a to jak 

v Šumperku, tak i v okolních obcích. 

 

Stav naplnění opatření 
v roce 2018 

NAPLNĚNO 

Opatření 7.4 Zachování a rozvoj pečovatelské služby organizace Sociální služby 

Šumperk, p. o.  

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

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření v roce 2018 

– V průběhu roku 2018 došlo ke snížení úvazku řidičů o 1,5 a navýšení 
úvazku pracovníků v sociálních službách o 1,5. Zvýšil se však počet 

uživatelů úkonu zajištění stravy – navýšení počtu dovezených obědů o cca 
3 tis. ve srovnání s předchozím obdobím, o malé procento se zvýšil počet 

uživatelů, kteří využívají ostatní úkony. 

– Pečovatelská služba je pravidelně inzerována v místním periodiku nejen 

v Šumperku, ale také v okolních obcích. 

Stav naplnění opatření 
v roce 2018 

NAPLNĚNO 

Opatření 7.5 Zachování Odlehčovací služby Diakonie ČCE – střediska v Sobotíně 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Služba dál působí na adrese Petrov nad Desnou, nové prostory pro změnu 

místa působení služby nebyly nalezeny. 

– Služba je využívána klienty jak z blízkého okolí, tak i z okolí města 

Olomouce a dalších vzdálenějších lokalit, kde se odlehčovací služby 
zaměřené na péči o lidi s projevy demence nevyskytují. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NAPLNĚNO 

Opatření 7.6 Udržení a rozvoj sociální služby denního stacionáře prostřednictvím 

organizace PONTIS Šumperk o. p. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření v roce 2018 

– Poskytování služby je naplňováno v souladu s opatřeními uvedenými 
v komunitním plánu. 

– V roce 2018 službu využilo 35 uživatelů, z toho bylo 8 mužů – nově 
nabídka zahradní terapie a přístupu za využití Montessori metody. 

– Bylo zrealizováno mnoho úspěšných výletů a zapojení do charitativních 
akcí. 

Stav naplnění opatření 
v roce 2018 

NAPLNĚNO 

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

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

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Obnova vybavení – průběžně, dle finančních možností, je obnovováno 

vybavení – podlahové krytiny v pokojích na celém jednom oddělení, část 
oddělení byla také vybavena novým nábytkem, včetně postelí, matrací 

a antidekubitních matrací na pokojích uživatelů. Byl obměněn nábytek 
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a hygienické vybavení provozních prostor, proběhla realizace výměny 

komunikačního systému klient – sestra, byla zahájena rekonstrukce 
prostor pro vybudování kaple. 

– Organizace pokračovala v projektu zavádění konceptu bazální stimulace 
pro získání certifikátu pracoviště – proškolena byla většina personálu. 

– Domov pro seniory úspěšně prošel Inspekcí kvality. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NAPLNĚNO 

Opatření 7.8 Zachování a modernizace služby Domov pro seniory Diakonie ČCE – 

střediska v Sobotíně 

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření v roce 2018 

– Pokračovalo poskytování služby na základě využití znalostí nových metod 
v přímé péči. 

– Docházelo ke změnám v organizační struktuře, k vytváření nových 
pracovních pozic. 

– Organizace se potýkala s nedostatkem pracovníků v přímé péči. 

– Docházelo k dalšímu vývoji ve struktuře klientely ve smyslu příchodu 

nových seniorů s významnější závislostí na péči a potřebou komplexní 
ošetřovatelské péče.  

 – Docházelo k modernizaci servisních úseků – např. prádelny. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NAPLNĚNO 

Opatření 7.9 Zachování a rozvoj služby Domova se zvláštním režimem Domova důchodců 

Šumperk, p. o.  

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

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Obnova vybavení – část pokojů uživatelů byla vybavena novými postelemi 

včetně matrací a antidekubitních matrací na pokojích uživatelů. 

Byl obměněn nábytek a hygienické vybavení provozních prostor, byla 

zahájena rekonstrukce prostor pro vybudování kaple. 

– Nabídnuta byla uživatelům nová aktivita – zahradní terapie – byly pořízeny 

dva mobilní záhony a další pomůcky. 

– Organizace pokračovala v projektu zavádění konceptu bazální stimulace 

pro získání certifikátu pracoviště – proškolena byla většina personálu. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NAPLNĚNO 

Opatření 7.10 Zachování a modernizace služby Domov se zvláštním režimem organizace 

Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Pokračovalo poskytování služby na základě využití znalostí nových metod 

v přímé péči. 

– Docházelo ke změnám v organizační struktuře, k vytváření nových 

pracovních pozic. 

– Organizace se potýkala s nedostatkem pracovníků v přímé péči. 

– Docházelo k dalšímu vývoji ve struktuře klientely ve smyslu příchodu 

nových seniorů s významnější závislostí na péči a potřebou komplexní 

ošetřovatelské péče. 

– Docházelo k modernizaci servisních úseků – např. prádelny. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NAPLNĚNO 

Opatření 7.11 Zachování a rozvoj služby chráněné bydlení organizace Sociální služby 

Šumperk, p. o.  

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

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Byla provedena výměna oken v celém objektu v Šumperku a byl pořízen 

nový zahradní nábytek do penzionu v Šumperku a v Nových Losinách. 

– Byla zahájena projektová činnost pro vybudování sociálních zařízení v 

objektu v Šumperku úpravou pokojů ve štítové části domu a vybudování 

bezbariérového vstupu do budovy v Nových Losinách. 
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Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NAPLNĚNO 

Opatření 7.12 Zachování a rozvoj sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení 

lůžkové péče v Šumperské nemocnici a. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Služba je poskytována ve zrekonstruovaném a modernizovaném 

samostatném úseku. 

– Je plně využívána společenská místnost ke kulturním a duchovním akcím, 

sociální terapii a sociálním kontaktům. 

 – Balkon na oddělení je využíván k odpočinku a trávení volného času klientů 

v teplých měsících (vybaven venkovním nábytkem). 

– Probíhá průběžné vyškolování personálu v technice manipulace 

s imobilním klientem, komunikace s uživateli s demencí, práce 

a komunikace s agresivním klientem, v individuálním plánování, změny 

ve stáří a jejich simulace gerontooblekem, využití smyslové stimulace 

v podmínkách soc. služeb, ochrana práv uživatelů soc. služeb. 

– Rozšíření a obohacení dobrovolnických služeb a zájmových aktivit. 

– Vytvořeny a využívány dotazníky spokojenosti pro rodiny klientů sociálního 

úseku za účelem monitoringu a zkvalitňování poskytované sociální služby. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NAPLNĚNO  

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

a osoby se zdravotním postižením prostřednictvím organizace PONTIS 

Šumperk o. p. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Služba je nadále poskytována v souladu s opatřeními uvedenými 

v komunitním plánu i přesto, že služba není zahrnuta v krajské síti. Z 

tohoto důvodu bylo přistoupeno ke snížení počtu úvazků. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NAPLNĚNO 

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

Opatření 7.1 Rozšíření o odlehčovací službu prostřednictvím organizace PONTIS 

Šumperk o. p. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2018 

– Služba je poskytována v souladu s komunitním plánem. Pracovalo se na 

zkvalitňování venkovních prostor pro užívání služby (vybudování posezení 

pro seniory, vybudování vyvýšených záhonů pro účely zahradní terapie). 

– Pro další období je plánováno rozšíření služby o dvě lůžka. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2018 

NAPLNĚNO 

 


