
 

 

 

 

Monitorování procesu komunitního plánování sociál ních služeb na území 

ORP Šumperk ,  rok 2019  

Zpráva informuje o průběhu realizace procesu komunitního plánování sociálních služeb na území správního 

obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk v roce 2019. 

1. Monitorování naplňování cílů a opatření Komunitního plánu. 

Příloha č. 1: Monitorování naplňování cílů a opatření Komunitního plánu sociálních služeb na území 

ORP Šumperk na období let 2019–2021 (dále jen Komunitní plán). 

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. 84/18 ze dne 13.12.2018. Komunitní 

plán, cíle a opatření, a strategie dalšího rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu obce 

s rozšířenou působností Šumperk, byly zpracovány členy pracovních skupin na základě provedených 

analýz. V pracovních skupinách byly vydefinovány:  

 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. 

 Cíle a opatření 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. 

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

o soc. službách, ve znění pozdějších předpisů, k jejichž naplnění bylo zpracováno 55 opatření. 

U každého opatření jeho zpracovatel uvedl stručný komentář popisující aktivity, které byly v roce 2019 

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, 

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

tak,  aby v budoucím období mohl být naplněn, 

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

dokumentu a každoročně jsou vyvíjeny činnosti vedoucí k jejich naplnění.  

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

působností Komunitního plánu, budou naplňována i po jeho ukončení, 

nenaplněno: 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. 

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 na území SO ORP Šumperk. Při jednáních pracovních skupin a koordinační skupiny 

byly zachovány principy komunitního plánování sociálních služeb. 

3. Monitorování komunikačního plánu 

Komunikace s odbornou i laickou veřejností. 

 Dny otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb. 
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 Webové stránky procesu KPSS – www.sumperk.cz > Občan > Sociální oblast > Komunitní 

plánování sociálních služeb. 

 Webové stránky poskytovatelů sociálních a návazných služeb. 

 Informace v tisku. 

 Elektronický katalog sociálních a návazných služeb je k dispozici na webových stránkách města 

Šumperka > Občan > Sociální oblast > Komunitní plánování sociálních služeb > Katalog sociálních 

a návazných 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, zástupců poskytovatelů sociálních služeb působících na území 

SO ORP Šumperk, 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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Rok 2019 –  naplňování opatření Komunitního plánu sociálních služeb na 

území ORP Šumperk na období let 2019–2021 

 Pracovní skupina č. 1: 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. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 žádost o navýšení jednotek na pozici sociálního pracovníka při úvazku 

1 bude realizována v následujícím období, 

 tým NZDM pracoval s klienty v souladu s uvedenými aktivitami, věnoval 

se přednáškové činnosti, navázal aktivní spolupráci se základními školami. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

ROZPRACOVÁNO 

Opatření 1.2 Zachování a rozvoj sociální služby nízkoprahová zařízení pro děti a mládež 

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

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 na začátku roku 2019 bylo rozšířeno poskytování terénní sociální služby 

o ambulantní formu na ulici Hlavní 136 Hanušovice, 

 provozní doba NZDM v Hanušovicích je přizpůsobena potřebám cílové 

skupiny. NZDM je otevřeno v odpoledních hodinách, kdy děti a mládež 

odchází ze školy a nabízí jim prostor pro aktivní trávení volného času, 

– po – administrativa 8:00–10:00; individuální konzultace 10:00–12:00; 

terén, individuální konzultace 12:00–16:00, 

– út – administrativa 8:00–10:00; individuální konzultace 10:00–12:00; 

klub 12:00–16:00, 

– st – administrativa 8:00–10:00; individuální konzultace 10:00–12:00; 

klub 12:00–16:00, 

– čt – administrativa 8:00–10:00; individuální konzultace 10:00–12:00; 

terén, individuální konzultace 12:00–16:00, 

– pá – administrativa 8:00–10:00; individuální konzultace 10:00–12:00; 

klub 12:00–16:00, 

 ze strany klientů jsou hojně využívány individuální konzultace, 

které obsahují doučování, sociální poradenství a intervence. Během roku 

2019 bylo poskytnuto 94 doučování z různých školních oblastí, 994 

situačních intervencí a 17 x bylo poskytnuto sociální poradenství. Součástí 

nabídky služeb NZDM je také poskytována krizová intervence, za rok 2019 

byla klienty využita v 80 případech, 

 v roce 2019 zajišťovali provoz NZDM dvě pracovnice. V roce 2020 bude 

úvazek navýšen o 0,5, stále bude usilováno o zvýšení úvazků na 3 celé, 

což je minimální personální standard pro udržení kvality tohoto typu 

sociální služby, 

 NZDM v Hanušovicích během roku 2019 spolupracovalo s Městem 

Hanušovice, ZŠ Hanušovice, Probační a mediační službou Šumperk, 

Městským úřadem Šumperk, OSPOD. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

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

organizace SOS Kompas Zábřeh 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 SAS se nadále zaměřuje na pomoc rodinám s dětmi v nepříznivé sociální 

situaci na území okresu Šumperk, terénní i ambulantní formou,  

  realizované aktivity v rámci tohoto opatření: podpora rodičovství, podpora 

při jednání na úřadech, podpora při vedení domácnosti, podpora a pomoc 

při řešení rozchodových a rozvodových situací se zaměřením na děti, 



PŘÍLOHA č. 1 

 
Monitorování procesu komunitního plánování sociálních služeb, rok 2019  4 

 

základní poradenství,  

 službu aktuálně zajišťují 3 terénní sociální pracovnice na plný pracovní 

úvazek. 

 provozní doba: 

 ambulantní služba 

 út 7:00–11:30 12:00–15:00 jinak po předchozí domluvě 

 terénní služba 

 po, st 7:00–11:30 12:00–17:00 

 čt 7:00–11:30 12:00–15:00 

 pá 7:00–11:30 12:00–13:30 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

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

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

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 rozšíření pracovních úvazků z 2,0 na 2,5, 

 rozšíření nabídky aktivit na Hanušovicku, navázání spolupráce s novým 

vedením města, 

 rozšíření do nových obcí, zejména na Hanušovicku, 

 dobrá spolupráce s OSPOD. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

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. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 vzhledem k tomu, že ze strany kraje bylo deklarováno, že budou 

podporovat primárně rozvoj stávajících SASRD a ne vznik nových služeb, 

nebyly realizovány aktivity dle Komunitního plánu, stále však zůstává 

prostor pro mapování situace v oblasti potřebnosti pro cílovou skupinu,   

 zvažovány jsou vhodné a dostupné prostory služby. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

ROZPRACOVÁNO 

 Pracovní skupina č. 2: 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 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 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, 

 – pro uživatele služeb: osobní konzultace, telefonické konzultace, návštěvy 

klientů v místě bydliště, písemné kontakty, zapůjčování kompenzačních 

pomůcek. V Hanušovicích upřednostňují uživatelé návštěvu v domácnosti 

před využíváním poradního dne. 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 
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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 – dojíždění a realizace 

poradního dne; informovanost vedení obce a měst respektive soc. 

odborů o službě, pořádání prezentací v obcích a městech. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 3.2 Zachování sociální služby odborné sociální poradenství pro osoby se 

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

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 zajištění provozních podmínek, podnájem prostor pro poskytování 

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

V roce 2019 byly nadále v rámci sociální služby realizovány tyto aktivity: 

pravidelná odborná poradenská činnost v pondělí a středu, 8:30–11:30, 

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 odborné poradenství v roce 2019 poskytnuto opakovaně 262 

uživatelům služby. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

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

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 v roce 2019 byla poskytnuta služba osobní asistence 19 uživatelům 

v celkové dotaci 1 569,5 hod., 

 nejčastěji byly služby využívány jako doprovod do volnočasových aktivit, 

k lékaři, stomatologovi, kadeřníkovi, na terapii, trénink a ke zprostředkování 

kontaktu se společenským prostředím (kino, výstavy, sportovní aktivity), 

 zajištěno bylo další odborné vzdělávání pro tým sociálních pracovníků 

a pracovníků v sociálních službách. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 3.4 Zachování a rozvoj sociální služby osobní asistence Charity Šumperk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 aktivity byly realizovány v souladu s Komunitním plánem, 

 navýšení úvazku, 

  vzdělávání pracovníků. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

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. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 pokračování v poskytování služby - zajištění jejího financování v r. 2019 – 

dotace, platby od uživatelů, 

 plná kapacita služby z toho 1 zaměstnaný na chráněném pracovním místě, 

7 navštěvuje denní sociální službu, 

  provozní doba a nabídka služeb byla uzpůsobena potřebám a přáním 
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uživatelů, včetně služeb fakultativních, 

  aktivní účast na sportovních, kulturních a společenských akcích dle 

nabídky města Šumperka a okolních obcí, 

 podpora odborného vzdělávání zaměstnanců v přímé péči (podpora stáží, 

kurzů apod.), 

 aktivní spolupráce s dalšími organizacemi (Vincentinum, úřad práce apod.). 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

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. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 pokračování v poskytování služby - zajištění jejího financování v r. 2019 – 

dotace, platby od uživatelů, dary, 

 v r. 2019 využilo službu 28 uživatelů. Většina z nich 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 Šumperka a okolních obcí, 

 podpora odborného vzdělávání zaměstnanců v přímé péči (podpora stáží, 

kurzů apod.). 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

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

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

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 v roce 2019 využilo odlehčovací služby 28 uživatelů, 

 v rámci ambulantní, terénní i pobytové odlehčovací služby byly realizovány 

nácviky sebeobslužných, komunikačních a sociálních dovedností. Docházelo 

ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a k podpoře 

uživatelů v aktivním trávení volného času, 

 zajištěno bylo další odborné vzdělávání pro tým sociálních pracovníků 

a pracovníků v sociálních službách. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

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.   

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření v roce 2019 

 pokračování v poskytování služby – zajištění jejího financování v r. 2019 – 
dotace, platby od uživatelů, dary, obce, projekt Olomouckého kraje, 

 k 31. 12. 2019 má platnou smlouvu 55 uživatelů, 

  udržení provozní doby: 7:00–16:00 hod., 

 udržení a rozvoj nabízených aktivit pro uživatele (kavárna, dílny, 
společenské, sportovní, kulturní a integrační aktivity, rehabilitační pobyt 
Itálie apod.), nabídka fakultativní muzikoterapie, 

 v září r. 2019 otevření Přírodní zahrady Bohumila v Bohdíkově – rozšíření 
aktivit na zahradní terapie, 

 realizace divadelního představení pro veřejnost, 

 osvětové akce – jahodové hody, podzimní hody, prodejní jarmarky apod., 

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

 aktivní spolupráce s jinými organizacemi (Vincentinum, úřad práce apod.). 

Stav naplnění opatření 
v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  
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Opatření 3.9 Zachování sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením 

organizace Domov Paprsek Olšany, p. o. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 v rámci probíhajícího projektu „Příprava transformace a transformačního 

plánu Domova Paprsek Olšany, p. o.“ probíhalo mapování míry podpory 

klientů, které napomáhá k podrobnému zjišťování jejich schopností 

a dovedností, 

 v průběhu roku 2019 byly v rámci podpory samostatnosti realizovány 

nácviky sebeobslužných dovedností a bylo dbáno na maximální udržitelnost 

již dosažených schopností klientů,  

 klienti se aktivně účastnili sportovních, kulturních a společenských akcí, 

pořádaných organizací, ale i dle nabídky jiných organizací, okolních obcí 

a města Šumperka a Zábřehu – koncerty, slavnosti města, sportovní akce. 

Klienti se rovněž účastnili rekreačních pobytů, 

 v oblasti zkvalitňování poskytované služby byly prohlubovány odborné 

znalosti zaměstnanců prostřednictvím seminářů a workshopů, doplněné 

vzdělávacími aktivitami v rámci projektu, 

 v rámci spolupráce s místní samosprávou a okolními obcemi probíhají 

jednání ohledně realizace návazné služby – chráněné bydlení v lokalitě 

obce Olšany, 

 pokračování v poskytování služby – zajištění jejího financování v r. 2019 – 

dotace, platby od klientů, dary. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

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 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 Vincentinum – poskytovatel sociálních služeb Šternberk, p. o. na 

odloučeném pracovišti v Šumperku poskytuje službu domov pro osoby se 

zdravotním postižením 12 klientům, a to komunitní formou ve dvou 

skupinových domácnostech, 

 kromě poskytování základních úkonů vycházejících ze zákonných 

povinností je podpora a péče o klienty s mentálním a kombinovaným 

postižením zaměřena na: 

– udržení kvality psychických a tělesných funkcí klientů s důrazem 

na aktivity zaměřené na podporu, rozvoj a udržení jejich dobrého 

psychického a zdravotního stavu, 

– aktivity zaměřené na činnosti běžného života v domácím prostředí, bylo 

dbáno na maximální udržitelnost schopností klientů v rámci jejich 

sebeobsluhy, včetně chodu domácnosti, 

 – podporu samostatného rozhodování klientů s cílem minimalizovat 

závislost na sociální službě,  

– podporu sociálního začleňování osob se zdravotním postižením 

do běžného prostředí, vyhledávání a následné využití spolupracujících 

subjektů s cílem snížit riziko sociálního vyloučení – 3 klientům, jejichž 

přístup na volný trh práce je ztížený, se podařilo zajistit pracovní 

uplatnění, tzn., byla navázána spolupráce s městskými subjekty, kde 

jsou tito klienti zaměstnáni, 

  v současné době rozvoj sociální služby souvisí především se zkvalitňováním 

poskytované služby prohlubováním odborných znalostí zaměstnanců, 

dodržováním vnitřních pravidel organizace a Standardů kvality s důrazem 

na respektování individuálních potřeb a občanských práv klientů. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  
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Opatření 3.11 Zachování sociální služby chráněné bydlení pro osoby s mentálním 

a kombinovaným postižením, Chráněné bydlení Pomněnka, Centrum 

sociálních služeb Pomněnka, z. ú. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 pokračování v poskytování služby – zajištění jejího financování v r. 2019 – 

dotace, platby od uživatelů, dary, 

 plná kapacita služby (8 uživatelů), z toho 1 zaměstnán na chráněném 

pracovním místě, 3 studující a ostatní využívající denní službu, 

 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 v Itálii apod.), 

 Literární kavárna – aktivní zapojení do provozu kavárny 2 uživatelů v rámci 

odborné praxe, 

 podpora odborného vzdělávání zaměstnanců v přímé péči (podpora stáží, 

kurzů apod.), 

 aktivní spolupráce s dalšími organizacemi (Vincentinum, úřad práce apod.). 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

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 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 Sociální služba Chráněné bydlení Vincentinum v Šumperku poskytuje 

ve skupinové domácnosti 6 klientům základní úkony péče dle platné 

legislativy, 

 veškerá podpora klientů s nízkou mírou potřebné podpory je zaměřena na:  

- rozvoj dovedností a schopností potřebných pro každodenní život s cílem 

minimalizovat závislost na sociální službě a pravidelné pomoci druhých 

osob,  

- podporu klientů při zvládání osobních záležitostí, uplatňování práv 

a oprávněných zájmů, 

- podporu samostatného rozhodování klientů s důrazem na jejich 

soběstačnost a zodpovědnost,  

- vyhledávání a využívání spolupracujících subjektů v rámci zaměstnávání; 

v roce 2019 bylo dosaženo plné zaměstnanosti klientů, a to jak 

u podnikajícího subjektu, tak i v rámci městské a obecní působnosti. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

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 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 cíle služby jsou naplňovány prostřednictvím klubů, kroužků a aktivit: 

– výchovně vzdělávací aktivity a sociálně terapeutické programy zaměřené 

na rozvoj schopností a dovedností, které přispívají ke kompenzaci 

zrakové nedostatečnosti: rozvoj manuální zručnosti a jemné motoriky: 

keramická dílny, kroužek šikovných rukou, tvořivé dílny, ruční práce, 

stolní hry pro zrakově postižné , relaxační bubnování. Trénink citlivosti 

hmatu - Braillovo slepecké písmo, reliéfní obrázky, orientace 

v tyflografických pláncích a mapách aj., 

– udržení a rozvoj dovedností souvisejících se sebeobsluhou: klub kuchařů 

– výměna zkušeností osob se srovnatelným stupněm zrakového 

postižení slouží jako motivace osobním příkladem, 

– pohybové aktivity – aktivity za pomoci asistentů: showdown, simulovaná 

střela, jízda na tandemech, chůze s holemi, plavání, zdravotní tělocvik, 
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chůze s průvodcem v neznámém prostředí, 

– 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 (např. jízda na motokárách, koloběžkách, plavba lodí). 

Promítání komentovaných filmů, haptické výstavy, poslech hudby, 

poslech zvukových knih, 

– zpřístupňování informací: vydávání časopisů a letáků ve formách 

vhodných pro zrakově postižené (Zvoneček, www.sons.cz/sumperk, 

facebook). Předávání informací odborné i laické veřejnosti např. besedy 

se zástupci místních institucí a samosprávných orgánů, lékaři, 

dietology… 

– zprostředkování individuálních kurzů: 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. Pomoc a podpora při prosazování 

oprávněných zájmů a vyřizování osobních záležitostí – doprovod, podpora 

při jednání, zpřístupnění informací, nácvik obsluhy domácích spotřebičů… 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

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 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 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 služby), 

  výuka obsluhy náročné elektronické kompenzační pomůcky (terénní forma 

služby) – příjezd lektora na regionální středisko 1x v týdnu, 

 ambulantní forma: služba poskytována dle telefonické domluvy – ind. 

jednání: 1/den, 3/týden – skupin. aktivita: 8/akce, úřední hodiny: středa 

12:30–16:30,  

 terénní forma: služba poskytována dle telefonické domluvy – ind. jednání 

1/den, 2/týden, skup. aktivita: max. 6/akce, pouze výuka PC: 3/týden, 

úřední hodiny: středa 12:30–16:30, 

 mimo úřední hodiny lze službu poskytnout na základě telefonické domluvy 

pondělí, středa a pátek, 

 v roce 2019 byla v regionálním středisku Šumperk poskytnuta služba 

25 uživatelům. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  
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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. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 v rámci sociální rehabilitace jsou poskytovány služby uživatelům starším 

15 let. V roce 2019 využilo sociální rehabilitaci terénní 9 uživatelů 

(646,5 hod.) a ambulantní 8 uživatelů (334,5 hod.), 

 v průběhu roku 2019 byly realizovány nácviky sebeobslužných dovedností 

a docházelo ke zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 

(výlety, bowling, jízda na koni, plavání, návštěvy restaurací, kaváren), 

 pravidelně byly také prováděny nácviky pracovních dovedností ve spolupráci 

s Charitou Šumperk a Městskou knihovnou Šumperk, 

 zajištěno bylo další odborné vzdělávání pro tým sociálních pracovníků 

a pracovníků v sociálních službách. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 3.16 Zachování a rozvoj sociální služby sociální rehabilitace prostřednictvím 

společnosti PONTIS Šumperk o. p. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 v roce 2019 byla podána žádost o navýšení jednotek pro rok 2020 

na pozici sociálního pracovníka a žádosti bylo vyhověno, 

 dále byly realizovány plánované aktivity v souladu s Komunitním plánem. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 3.17 Zachování služby sociální rehabilitace prostřednictvím organizace 

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

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření v roce 2019 

 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, 

 ambulantní forma: služba poskytována dle telefonické domluvy  ind. 
jednání: 1/den, 3/týden, skupin. aktivita: 8/akce, úřední hodiny: středa 
8:00–12:00, 

  terénní forma: služba poskytována dle telefonické domluvy – ind. jednání 
1/den, 2/týden, skup. aktivita: max. 6/akce, úřední hodiny: středa 11:00–
12:00, 

 mimo úřední hodiny lze službu poskytnout na základě telefonické domluvy 
pondělí, středa a pátek, 

 v roce 2019 bylo podpořeno celkem 7 klientů. 

Stav naplnění opatření 
v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

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. 

Aktivity vedoucí k naplnění 
opatření v roce 2019 

 registrace sociální služby Odborné sociální poradenství, 

 přípravná jednání pracovního týmu, nastavení služby, 

 zahájení poskytování služby únor 2020. 

Stav naplnění opatření 
v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  
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Opatření 4.2 Vznik ambulantní sociální služby sociálně terapeutická dílna pro osoby 

s mentálním postižením prostřednictvím organizace Centrum sociálních 

služeb Pomněnka, z. ú. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 monitoring zájmu o novou sociální službu, 

 vytipování aktivit sociálně terapeutické dílny – kde by mohla služba 

probíhat (Literární kavárna, šicí dílna, zahrada apod.), 

 zpracovávání koncepce pro žádost o zařazení služby do sítě. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

ROZPRACOVÁNO 

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

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 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 zajištění finančních prostředků na provoz Poradny pro rodinu Šumperk, 

které umožní zachování a rozvoj dosavadního spektra poskytovaných 

služeb, 

 zajištění odborných pracovníků: 2 psychologové, 2 sociální pracovnice, 

 zajištění časové i místní dostupnosti sociální služby; služba bude 

poskytována v bezbariérových prostorách, 

 zajištění provozní doby: 

 po 8:00–12:00 13:00–17:00 

út 8:00–12:00 13:00–15:00 

st 8:00–12:00 13:00–17:00 

čt 8:00–12:00 13:00–15:00 

pá 8:00–12:00 13:00–15:00 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 5.2 Zachování a rozvoj sociální služby odborné sociální poradenství, Občanská 

poradna Společně-Jekhetane o. p. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 zachování Občanské poradny i přes nedostatečnou dotaci z Ol. kraje, 

 po novelizaci zákona o insolvenci příležitost pro více občanů na řešení 

dluhové problematiky, nárůst v počtu insolvencí o 75 %, 

 zapojení poradny do projektu Poradenství pro seniory. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 5.3 Zachování a rozvoj sociální služby domov se zvláštním režimem, Domov 

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

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 uživatelé jsou podporováni v péči o svou osobu a k upevňování běžných 

společenských, psychických a sociálních schopností a to v návaznosti na 

aktivizačně-terapeutické programy sloužící k rozvíjení sebeobsluhy, paměti, 

pomoci druhým, pracovně aktivizačním činnostem. Průběžně jsou 

zajišťovány kulturní aktivity, výlety, křesťanské programy aj.,   

 péčová služba je zajištěna nepřetržitě. V roce 2019 byl zvýšen úvazek 

o 3,0 úvazku u pracovníků v přímé péči, 

 odborná ošetřovatelská péče je zajištěna prostřednictvím všeobecných 

sester mimo noční služby, 

  pro pomoc a podporu v záležitostech osobních, uplatňování práv, 

komunikace s úřady a dalšími organizacemi a dalších zájmů jsou pracovníci 

průběžně vzděláváni např. v kursech krizové intervence dále v oblastech 

závislostí, nové legislativy, aktivizačních programů, ošetřovatelské péče 
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a další.,  

  stravování je zajištěno čtyřikrát denně dle týdenního menu a dle dietních 

potřeb uživatelů,  

 ubytování je zajištěno v 1–2 lůžkových pokojích, které jsou ve 4 sekcích. 

Pro zlepšení orientace uživatelů byly tyto sekce barevně odlišeny,  

 v roce 2019 byla zlepšována bezbariérovost prostor v budově a venkovních 

prostor. Jednalo se o opravy sociálního zázemí, výměnu vchodových dveří, 

opravy přístupových chodníků v areálu budovy a další úpravy venkovních 

prostor pro pohyb a aktivizaci uživatelů,  

 v roce 2019 uzavřelo platnou smlouvu 41 uživatelů (32 mužů a 10 žen). 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 5.4 Zachování a rozvoj sociální služby azylové domy, Armáda spásy v České 

republice, z. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 uživatelé jsou podporováni k řešení své nepříznivé sociální situace, řešení 

dluhů, učení finanční gramotnosti, vaření a vlastní příprava stravy v 

prostorách azylového domu a aktivizačními programy (vaření, úklidy, 

pracovní programy apod.), 

 v návaznosti na aktivizační pracovní program mohou klienti dále vstoupit 

do programu veřejné služby a veřejně prospěšných prací, 

 uživatelé jsou podporováni z projektu Potravinové banky a to především 

potravinami a hygienou, 

 v rámci zkvalitnění služby je zajištěna odborná terapeutická podpora, 

rovněž byl v roce 2019 zvýšen úvazek v přímé péči o 0,2 úvazku 

u sociálních pracovníků, 

 v přímé péči pracovníků v sociálních službách byl vyčleněn úvazek 0,5 pro 

aktivizačního pracovníka, 

 pro pomoc a podporu v záležitostech osobních, uplatňování práv a dalších 

zájmů jsou pracovníci průběžně vzděláváni např. v kursech krizové 

intervence dále v oblastech závislostí, nové legislativy aj.,  

 ubytování je zajištěno ve 2–3 lůžkových pokojích, kde byla obnovena část 

původního vybavení novým, jednoduchým, nábytkem na pokojích 

a kulturních místnostech (skříně, židle, noční stolky). Současně byly 

provedeny nezbytné opravy prostor azylového domu, především podlah, 

 v roce 2019 uzavřelo platnou smlouvu 73 uživatelů (54 mužů a 19 žen), 

z toho 31 uživatelů tuto službu využilo poprvé, 

 uživatelů, kteří využili stravování z kuchyně armády spásy, bylo celkem 10. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 5.5 Zachování a rozvoj sociální služby azylové domy organizace PONTIS 

Šumperk o. p. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 vzhledem k nedostatku finančních prostředků nebylo přistoupeno 

k navýšení úvazku na pozici sociálního pracovníka vychovatele, naopak 

byla tato pozice v daném roce zcela zrušena, 

 další aktivity byly poskytovány zcela v souladu s Komunitním plánem,  

 hledání dobrovolníka pro práci s dětmi. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

ROZPRACOVÁNO 

Opatření 5.6 Zachování a rozvoj sociální služby kontaktní centra, Kontaktní a poradenské 

centrum Krédo, organizace PONTIS Šumperk o. p. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 byly realizovány aktivity v souladu s Komunitním plánem. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  
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Opatření 5.7 Zachování a rozvoj sociální služby krizová pomoc organizace PONTIS 

Šumperk o. p. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 byly realizovány aktivity v souladu s Komunitním plánem. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

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 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 zajištění finančních prostředků na provoz Poradny pro rodinu Šumperk, 

které umožní zachování a rozvoj dosavadního spektra poskytovaných 

služeb, 

 zajištění odborných pracovníků (0,5 úvazek sociální pracovnice), 

 zajištění časové a místní dostupnosti sociální služby, 

 služba je poskytována v bezbariérových prostorách, 

 zajištění provozní doby: 

 po 8:00–12:00 13:00–17:00 

út 8:00–12:00 13:00–15:00 

st 8:00–12:00 13:00–17:00 

čt 8:00–12:00 13:00–15:00 

pá 8:00–12:00 13:00–15:00 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 5.9 Zachování a rozvoj sociální služby nízkoprahové denní centrum, Armáda 

spásy v České republice, z. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 pobyt na NDC využilo v průběhu roku 105 mužů a 19 žen, 

 materiální pomoc a zabezpečení. Zdarma je nabízena polévka, pitný režim, 

možnost osprchování se, ošacení z humanitárního šatníku, výdej potravin 

z potravinové banky a možnost jejich přípravy na NDC. Praní a sušení 

prádla je 1x měsíčně rovněž možné využít zdarma,  

 sociální poradenství se zaměřuje na řešení konkrétních problémů (zdravotní 

stav, ztráta dokladů, kontakty s úřady, strava, hygiena, závislosti apod.). 

Zároveň jsou uživatelé motivováni k využívání dalších sociálních služeb v 

regionu Šumperka. Uživatelé mají k dispozici PC, k získání PC gramotnosti 

nebo psaní životopisů, komunikaci s úřady, kontaktu s rodinou aj., 

 pro kvalitní pomoc a podporu při uplatňování práv, vyřizování osobních 

záležitostí nebo kontaktu s rodinou jsou pracovníci NDC pravidelně 

vzděláváni na odborných akreditovaných kursech, stážích nebo interních 

vzdělávacích programech v rámci organizace, 

 v prostorách NDC je pravidelně prováděna údržba. Z důvodu dodržování 

pravidel hygieny bylo v roce 2019 potřeba oddělit prostory výdejny polévky 

a dalšího zázemí pro umístění pračky a sušičky, 

 vzhledem ke zvýšenému zájmu o přípravu vlastní stravy byla v roce 2019 

rozšiřována kapacita kuchyňského koutu pro uživatele, 

 počty využitých služeb / rok:     

 – příprava vlastní stravy – 422 x 

– humanitární šatník 83 x 

– praní prádla        – 131 x 

– sušení prádla     – 115 x 

– vydání polévky   2992 x 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  
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Opatření 5.10 Zachování a rozvoj sociální služby noclehárny, Armáda spásy v České 

republice, z. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 služba byla v roce 2019 poskytována 365 dnů v roce mužům i ženám 

v dané provozní době, 

 kapacita noclehárny bývá naplněna především v zimních měsících, kdy se 

služba snaží předejít zdravotním újmám lidem bez přístřeší v chladném 

počasí, 

 uživatelům je v tíživé situaci poskytnuta podpora sociálních pracovníků 

a pracovníků v přímé péči a to formou poradenství nebo formou materiální, 

např. ošacení z humanitárního šatníku, potravin, základních hygienických 

potřeb, sušení a praní prádla aj., 

 využívání pomoci také z potravinových sbírek nebo dalších projektů 

potravinové banky, 

 noclehárna v Šumperku je součástí celonárodního projektu Armády spásy 

„nocleženka“ – zajištění pomoci osobám bez finančních prostředků 

a to především v zimních měsících, 

 v rámci pomoci při uplatňování práv, vyřizování osobních záležitostí nebo 

kontaktu s rodinou jsou pracovníci noclehárny pravidelně vzděláváni 

na odborných akreditovaných kursech, stážích nebo interních vzdělávacích 

kursech v organizaci, 

 v roce 2019 byl zvýšen úvazek v přímé péči o 0,2 úvazku u sociálních 

pracovníků, 

 nocleh je zajištěn ve 4–6 lůžkových pokojích, kde byla obnovena část 

původního vybavení a provedeny základní opravy a údržby majetku, 

v ženské noclehárně proběhla výměna starých původních kastlových oken 

za nová plastová. Toto opatření slouží jednak ke zkvalitnění služby a rovněž 

k úsporám energie,   

– ženská část noclehárny – kovové postele, nepropustné matrace, 

– mužská část noclehárny – nové kovové postele, 

 v rámci sociální práce s uživateli noclehárny jsou uživatelé motivování 

k přechodu na službu azylového domu, komerčních ubytoven apod., 

 noclehárnu využilo v průběhu roku 103 mužů a 21 žen. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 5.11 Zachování a rozvoj sociální služby terénní programy organizace Společně-

Jekhetane, o. p. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 rozšíření pracovních úvazků z 2,0 na 3,0, 

 větší a přínosnější spolupráce s vedením města Hanušovice, 

 rozšíření služby do nových obcí, zejména na Hanušovicku. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 5.12 Zachování a rozvoj sociální služby terénní programy, Terénní programy 

na Šumperku, organizace Společnost Podané Ruce o. p. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 Terénní programy na Šumpersku, díky získaným finančním prostředkům 

od státu a ze strany obcí a měst SO ORP Šumperk, poskytovali své služby 

ve stejném rozsahu i kvalitě po celý rok 2019. Služba byla poskytována 

každou středu v Hanušovicích i Libině, 

 během roku byly provedeny monitoringy obcí Bludov, Ruda nad Moravou, 

Šumperk, Velké Losiny. Na základě žádosti o zvýšení úvazků v síti 

Olomouckého kraje, byly pro rok 2020 zvýšeny úvazky o 0,3, 

  v rámci poskytování terénního programu jsou poskytovány tyto 

služby/aktivity: informační servis, výměna a distribuce čistých injekčních 

setů, distribuce ostatního Harm reduction materiálu, základní zdravotní 

ošetření, testování na infekční nemoci HIV, hepatitida typu C, syfilis, 

oslovování potencionální cílové skupiny, šíření informací o rizikovém 
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chování mezi mladé lidi experimentující s drogami, odkazovaní na jiné 

služby, a další, 

  v roce 2019 navštěvovali všechny obce a města SO ORP Šumperk dva 

terénní pracovníci, a to je výhoda jak z hlediska navýšení okamžité kapacity 

služby, tak i z hlediska bezpečnostního. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

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. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 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, 

 klientům ze Šumperka a jeho blízkého okolí jsou nabízeny služby a je s nimi 

spolupracováno v rámci detašovaného pracoviště v Zábřehu. Na území 

města Šumperka se v roce 2019 podařilo realizovat také aktivity programu 

primární prevence problémového hráčství Hra na hraně. Celkem byl 

program realizován na jedné škole (SCHOLA VIVA) pro dvě třídy. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

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 2019 
 v roce 2019 nebyly zajištěny dostatečné finanční prostředky na realizaci 

této služby, realizace je odsunuta na další období. Navíc z výstupů krajské 

pracovní skupiny vyplynula potřebnost vzniku terénních programů ne na 

Šumpersku, ale na Prostějovsku. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

NENAPLNĚNO 

 Pracovní skupina č. 4: 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. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 aktivity byly realizovány zcela v souladu s Komunitním plánem. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 7.2 Zachování a rozvoj sociální služby pečovatelská služba, Charitní 

pečovatelská služba, organizace Charita Šumperk 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 navýšení úvazků, 

 navýšení počtu uživatelů z okolních obcí, 

 pořízení nových jídlonosičů + náhradní díly, 

 zakoupení nových pracovních pomůcek, 

 vzdělávání pracovníků. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 7.3 Zachování a rozvoj sociální služby pečovatelská služba prostřednictvím 

organizace PONTIS Šumperk o. p. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 aktivity byly realizovány zcela v souladu s Komunitním plánem, 
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  na počátku roku 2019 se pečovatelská služba přestěhovala do prostor na 

ul. Gen. Svobody 68, Šumperk, které jsou pro poskytování služby více 

vyhovující. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 7.4 Zachování a rozvoj sociální služby pečovatelská služba organizace Sociální 

služby pro seniory Šumperk, p. o. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 organizace pořídila nový automobil pro zajištění poskytování služby, 

 vzdělávání pracovníků proběhlo dle stanoveného harmonogramu, 

 došlo k navýšení objemu poskytnuté pečovatelské služby o 13 %, 

 z personálních důvodů prozatím nedošlo k rozšíření provozní doby. 

Tato aktivita zůstává nedořešená do roku 2020. 

 pečovatelská služba je aktivně propagována ve zpravodajích jednotlivých 

obcí. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

ROZPRACOVÁNO 

Opatření 7.5 Zachování sociální služby odlehčovací služba organizace Diakonie ČCE – 

středisko v Sobotíně 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 služba byla v průběhu roku realizována za účelem odpočinku pečujících 

osob, 

 byly rozšířeny prostory pro odpočinek osob využívajících službu, 

 služba byla dovybavena potřebnými pomůckami (např. polohovacími 

křesly), které zvyšují komfort seniorů při využívaní služby, 

 bylo zažádáno o snížení kapacity služby od 1.1.2020, a to za účelem 

zvýšení standardu ubytování (snížení počtu lůžek v pokojích) a přizpůsobení 

služby možnostem organizace, 

 byly rozvíjeny FR aktivity, 

 služba byla součástí projektu organizace na zvýšení kvality řízení – došlo ke 

zjišťování potřeb týmu v oblasti manažerského vedení, na základě zjištění 

bylo započaté vzdělávání managementu služby a byly naplánované 

rozvojové aktivity pro rok 2020. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 7.6 Zachování a rozvoj sociální služby odlehčovací služba prostřednictvím 

společnosti PONTIS Šumperk o. p. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 v roce 2019 byly vybudovány další 2 jednolůžkové pokoje,  

 byla podána žádost o navýšení jednotek na pozici sociálního pracovníka 

a pracovníka v sociálních službách při 2 úvazcích a to pro rok 2020. 

Tyto žádosti byly schváleny,  

 navýšení kapacity z 10 na 12 lůžek bylo taktéž směřováno na počátek 

roku 2020, 

 další aktivy byly realizovány v souladu s Komunitním plánem. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO 

Opatření 7.7 Zachování a rozvoj sociální služby denní stacionář prostřednictvím 

společnosti PONTIS Šumperk o. p. s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 na počátku roku 2019 byly sloučeny denní stacionář VOLBA a Matýsek, 

zachován byl denní stacionář VOLBA a to nově s kapacitou 22 osob, 

 během roku došlo k velkému nárůstu počtu uživatelů a denní kapacita 

služby byla téměř zcela naplněna. S nárůstem počtu uživatelů a s ohledem 

na jejich individuální potřeby bylo nutné upravovat současné prostory 

služby, 

  ve vztahu k cílové skupině a jejím potřebám jsou do budoucna zvažovány 
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další alternativy a případně i hledání nových prostor,  

  další aktivity byly realizovány v souladu s Komunitním plánem. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 7.8 Zachování sociální služby domov pro seniory organizace Diakonie ČCE – 

středisko v Sobotíně 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 služba byla poskytována na základě využití znalostí metod v přímé péči, 

docházelo k usazování nově vzniklých pracovních pozic koordinátorek, 

 pokračovala situace s obtížným nalézáním nových pracovníků do přímé 

práce, 

 pokračoval trend ve vývoji struktury klientely ve smyslu příchodu nových 

seniorů s významnější závislostí na péči a potřebou komplexní 

ošetřovatelské péče, narůstala poptávka po službě pro seniory zvyklé žít 

na nižší socio-ekonomické úrovni (nedostatečná kapacita adekvátních 

služeb), 

 byla zahájena spolupráce se Střední zdravotnickou školou Šumperk (SZŠ), 

při které se Domov pro seniory stal pracovištěm praktické výuky studentek 

SZŠ, v rámci této spolupráce byly realizovány odborné praxe studentek 

SZŠ, 

 byly rozvíjeny FR aktivity, 

 služba byla součástí projektu organizace na zvýšení kvality řízení – došlo ke 

zjišťování potřeb týmu v oblasti manažerského vedení, na základě zjištění 

bylo započaté vzdělávání managementu služby a byly naplánované 

rozvojové aktivity pro rok 2020. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 7.9 Zachování sociální služby domov pro seniory a aktualizace kapacity služby 

prostřednictvím organizace Sociální služby Libina, p. o. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 v roce 2019 byla snížena kapacita ze stávajících 39 lůžek na 29 lůžek. 

Snížila se kapacita o 3 lůžka na objektu „velkého domku“, který v roce 

2019 prošel rekonstrukcí v souvislosti s rozšířením cílové skupiny domova 

se zvláštním režimem o osoby s demencí se závislostí na návykových 

látkách, viz ustanovení Rady Ol. kraje UR/22/45/2017. Dále byla snížena 

kapacita o 7 lůžek na ošetřovatelském oddělení, která byla dle akutní 

potřeby postupně nahrazena uživateli domova se zvláštním režimem,  

 u sociální služby domova pro seniory bylo v roce 2019 zažádáno o další 

snížení kapacity z 29 lůžek na 23 lůžek. Jednalo se o snížení kapacity od 1. 

1. 2020 o 6 míst na objektu „velkého domku“, ve kterém bude od roku 

2020 poskytována pobytová sociální služba domova se zvláštním režimem 

pro 12 osob s demencí se závislostí na návykových látkách. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 7.10 Zachování sociální služby domov pro seniory, Sociální služby pro seniory 

Šumperk, p. o. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 v roce 2019 došlo ke snížení kapacity služby ze 176 na 172 osob. Domov 

pro seniory tak nabízí o 4 jednolůžkové pokoje víc, jež byly obyvateli 

kvitovány, 

 všichni pracovníci v sociálních službách prošly 24 hodinovým 

akreditovaným vzděláváním v oblasti bazální stimulace, 7 z nich poté 

nástavbovým kurzem. Organizace tak získala certifikát Pracoviště pracující 

s Bazální stimulací, 

 v roce 2019 byla rozšířena nabídka aktivit pro uživatele o Muzikoterapii, 

 došlo k výměně podlahové krytiny na přízemí I. oddělení za plného provozu, 

 nepodařilo se, zejména z důvodů finančních, vybudovat krytou venkovní 

pergolu, pořídit hydraulické zvedáky a vyměnit další část nábytku na 

pokojích uživatelů. Tyto aktivity se přesouvají do dalších let. 
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Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

ROZPRACOVÁNO 

Opatření 7.11 Zachování a rozvoj sociální služby domov se zvláštním režimem organizace 

Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 služba byla v průběhu roku poskytována seniorům s projevy demence, 

docházelo k usazování nově vzniklých pracovních pozic koordinátorek, 

 pokračovala situace s obtížným nalézáním nových pracovníků do přímé 

práce, 

 byla zahájena spolupráce se Střední zdravotnickou školou Šumperk (SZŠ), 

při které se DZR stal pracovištěm praktické výuky studentek SZŠ, v rámci 

této spolupráce byly realizovány odborné praxe studentek SZŠ, 

 byly rozvíjeny FR aktivity,  

 služba byla součástí projektu organizace na zvýšení kvality řízení – došlo 

ke zjišťování potřeb týmu v oblasti manažerského vedení, na základě 

zjištění bylo započaté vzdělávání managementu služby a byly naplánované 

rozvojové aktivity pro rok 2020. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 7.12 Zachování a rozvoj sociální služby domov se zvláštním režimem 

prostřednictvím organizace Sociální služby Libina, p. o. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 od roku 2019 služba reaguje na vyšší poptávku po umístění žadatelů 

navyšováním kapacity služby. K tomu nás vede i zhoršující se zdravotní stav 

uživatelů domova se zvláštním režimem, pro které není dostatečná 

kapacita na ošetřovatelském oddělení. Od 1.1.2019 byla navýšena 

kapacita domova se zvláštním režimem ze stávajících 30 lůžek na 37 lůžek 

(7 lůžek na ošetřovatelském oddělení), 

 na základě usnesení Rady Ol. kraje č. UR/22/45/2017, byl od 1.1.2020 

schválen záměr zajištění pobytové sociální služby domova se zvláštním 

režimem pro 12 osob s demencí se závislostí na návykových látkách. 

Byl vybrán objekt „velký domek“, u kterého byla v roce 2019 provedena 

rekonstrukce, aby po materiálně technické a provozní stránce poskytoval 

bezpečné prostředí pro tyto uživatele. Od 1.1.2020 byla z tohoto důvodu 

navýšena kapacita domova se zvláštním režimem z 37 lůžek na 49 lůžek. 

Celková kapacita zařízení se navýšila z 66 míst na 72 míst. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 7.13 Zachování a rozvoj sociální služby domova se zvláštním režimem organizace 

Sociální služby pro seniory Šumperk, p. o. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 v roce 2019 došlo k navýšení kapacity služby z 54 na 58 osob. Domov 

se zvláštním režimem tak nabízí o 2 dvoulůžkové pokoje víc, než 

v předchozích letech, 

 všichni pracovníci v sociálních službách prošly 24 hodinovým 

akreditovaným vzděláváním v oblasti bazální stimulace, 6 z nich poté 

nástavbovým kurzem. Organizace tak získala certifikát Pracoviště pracující 

s Bazální stimulací, 

 v roce 2019 byla rozšířena nabídka aktivit pro uživatele o Zahradní terapii 

a Muzikoterapii, 

 nepodařilo se, zejména z důvodů finančních, vybudovat krytou venkovní 

pergolu, pořídit hydraulický zvedací systém. Tyto aktivity se přesouvají 

do dalších let. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

ROZPRACOVÁNO 

Opatření 7.14 Zachování sociální služby chráněné bydlení organizace Sociální služby pro 

seniory Šumperk, p. o. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 vzdělávání pracovníků proběhlo dle stanoveného harmonogramu, 
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  zřizovatel zahájil přípravu projektové dokumentace vybudování sociálních 

zařízení u části pokojů na CHB Šumperk, 

 byl zbudován bezbariérový přístup k budově CHB v Nových Losinách 

a proveden nátěr pláště budovy. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

Opatření 7.15 Zachování a rozvoj sociální služby ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, 

Nemocnice Šumperk, a.s. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 zajišťování a zkvalitňování poskytované služby, 

 rozšiřování doprovodných aktivit a dobrovolnické činnosti, 

 průběžné proškolování personálu v oblasti komunikace s klienty a jejich 

rodinami, prevence syndromu vyhoření, paliativní péče. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

PRŮBĚŽNĚ NAPLŇOVÁNO  

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. 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 v roce 2019 byla zcela znovu vyhodnocena potřebnost služby a podána 

žádost o ukončení jejího poskytování a to k počátku roku 2020. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

NENAPLNĚNO 

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 

Aktivity vedoucí k naplnění 

opatření v roce 2019 
 od 1.1.2019 vznikla na základě reprofilizace pečovatelské služby sociální 

služba osobní asistence, která byla zařazena do krajské sítě soc. služeb 

Olomouckého kraje, 

 působnost služby byla vymezena a služba byla poskytována na území 

Svazku obcí Údolí Desné, v Šumperku, Novém Malíně a Rejcharticích, 

 v průběhu roku 2019 docházelo k rozšíření klientely a k navýšení počtu 

pracovníků, 

 služba Osobní asistence byla vybavena novými automobily, 

 byly rozvíjeny FR aktivity, 

 bylo obnoveno a rozšířeno spektrum kompenzačních pomůcek pro 

zapůjčení klientům osobní asistence, 

 služba byla součástí projektu organizace na zvýšení kvality řízení – došlo ke 

zjišťování potřeb týmu v oblasti manažerského vedení, na základě zjištěná 

byly naplánované aktivity pro rok 2020, bylo započaté vzdělávání 

managementu služby. 

Stav naplnění opatření 

v roce 2019 

NAPLNĚNO 

 

 


