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Vážení a milí přátelé.

Jsem rád, že město Šumperk má jako jedno z prvních v České republice k dispozici materiál, který je 
jedním ze základních předpokladů k poskytování účinných a efektivních sociálních služeb z úrovně různých 
institucí a sdružení pracujících  na území města. 

V minulosti jsme byli často svědky situace, kdy stejný problém řešilo několik organizací, pole jejich zájmů 
se často překrývala, místo spolupráce byla spíše vidět řevnivost a snaha strhnout na sebe více pozornosti 
a tím i více peněz. 

Několik měsíců trvající práce koordinační skupiny přinesla materiál, který podrobně mapuje stávající 
situaci ve městě, analyzuje dosavadní činnost poskytovatelů i uživatelů sociálních služeb. Samozřejmě, že  vše 
s velkým ohledem i na třetí subjekt této „TRIÁDY“, kterým jsou subjekty zadávající tyto služby (obec či region). 
V další fázi pak navrhuje, jak mají fungovat sociální služby na našem území v budoucnosti.

Obsah dokumentu je velmi věcný, bez frází a příkras. Je z něj cítit, že byl projednáván pravidelně 
s veřejností, která se o oblast sociálních služeb zajímá. Byl také konzultován se zastupiteli a  představiteli města. 
Chtěl bych všem spolupracovníkům, kteří se na tvorbě tohoto důležitého dokumentu podíleli, poděkovat za 
práci a zájem o důležitou oblast sociálních služeb. Současně s nimi pevně věřím, že plán bude významným 
přínosem k tomu, aby sociální služby v Šumperku a nejbližším regionu byly poskytovány přesně těm, kdož je 
potřebují s největší možnou efektivitou. 

Na závěr bych rád poděkoval všem organizacím, které dosud na území města Šumperka působily, 
za jejich dosavadní práci a činnost, které si velmi vážím. Těším se na další koordinovanou spolupráci ve 
prospěch všech, kteří nás potřebují.

 
  

                                                                                                                                                    Zdeněk Brož
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M Ě S T O  Š U M P E R K 1. 

Město Šumperk se rozkládá v malebném údolí řeky Desné, chráněné od severu masívem jesenických hře-
benů. Město je správním, politickým a hospodářským centrem severozápadní Moravy a leží na 50° severní 
zeměpisné šířky a na 17° východní zeměpisné délky. Město Šumperk je jednou ze vstupních bran pohoří Jese-
níky, které je členěno na Hrubý a Nízký Jeseník. Šumperk je právem označován za bránu do Jeseníků, protože 
leží na křižovatce cest, které vedou k nejvýznamnějším horským výchozím základnám.

Šumperk vznikl v průběhu 13. století na zeměpanském území s největší pravděpodobností v souvislosti s těž-
bou drahých kovů. O jeho významu a skvělém hospodářském postavení svědčí skutečnost, že se zde usadil 
řád sv. Dominika, který se ve středověku zdržoval pouze ve významných a ekonomicky velmi silných městech.  
Město bylo prakticky stále v zástavě nejpřednějších českých a moravských šlechtických rodů a občas se 
Šumperk vrátil do přímé držby zeměpána. Tak tomu bylo i v roce 1391, kdy město dostalo významná práva 
od moravského markraběte, která si významem nic nezadala s privilegii města Olomouce. 

Obsazení husitským vojskem kolem roku 1424 přestálo město bez větší pohromy. V průběhu 15. století vznik-
ly dva cechy - soukenický a plátenický, které v dalším vývoji města hrály stěžejní úlohu. Přes velké zadlužení a 
několikeré katastrofy, které Šumperk postihly, znamenala 2. polovina 16. a počátek 17. století pro město jeden 
z vrcholů rozkvětu a prosperity. Ve městě a předměstí bylo kolem 250 domů a asi 2000 obyvatel. Dřevěné pří-
bytky nahrazovaly stále častěji zděné domy. Město mělo vodovod a kanalizaci a některé ulice byly dlážděné. 
Krátký rozkvět Šumperka po třicetileté válce přerušil požár města, který vypukl 7. května 1669 a během téměř 
čtyř dnů zničil prakticky celé město a značnou část předměstí. Další těžkou ranou se pro město stala epidemie 
moru a hospodářský rozvrat města byl přímo katastrofální. Konec monopolu a přežívající zastaralý řemeslnický 
způsob výroby přivedl město na konci 18. století do hospodářské krize. Zákonitě se však dostavil rozvoj manu-
fakturní výroby. Největší věhlas v tomto směru měla manufaktura na výrobu manšestru, první svého druhu 
v rakouské monarchii a jedna z prvních na evropské pevnině. Počátkem 19. století vznikly další plátenické 

manufaktury  a  první mechanická přádelna lnu na Moravě. Tato tradi-
ce předznamenala velký rozvoj textilního průmyslu, který zvláště ve 2. 

polovině 19. století přispěl k nebývalému rozkvětu města.

Pozoruhodný rozvoj města se projevil i ve výstavbě. Na pře-
lomu 19. a 20. století vznikla řada honosných veřejných budov 

a soukromých rezidencí, které projektovali přední architek-
ti monarchie. Pro svou výstavnost byl Šumperk nazýván 

malou „Vídní“.
Po první světové válce převažující německé oby-

vatelstvo Šumperka nepřijalo vytvoření Českoslo-
venské republiky a přihlásilo se k separatistic-

kému územnímu celku - tzv. Sudetenlandu. 
Obsazení města československým vojskem 

15. prosince 1918 tuto krátkou epizodu 
ukončilo. Meziválečný vývoj města 

zaznamenal vznik několika nových 
výrobních odvětví. V roce 1937 bylo 
ve městě na 50 továrních podniků, 
stovky obchodů a živností.

Dnes je průmyslová výroba roz-
místěna do většího počtu menších 
výrobních jednotek se zastoupením 
široké škály odvětví jako průmysl dře-
vařský, textilní, strojírenský, papíren-
ský, zpracování kamene a staveb-
ních hmot, potravinářský a další.

Šumperk je sídlem institucí s celo-
okresní působností. Je nejdůležitějším 
hospodářským, správním a kulturním 
centrem severozápadní Moravy. 
Sídlí zde úřady s regionální působ-
ností, profesionální divadelní scéna 
a okresní vlastivědné muzeum.
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Komunitní plánování je metoda plánování různých oblastí veřejného života na úrovni obcí a kraje, jejíž 
základní charakteristikou je důraz kladený: 
- na zapojování všech, kterých se daná oblast týká
- na dialog a vyjednávání
- na dosažení výsledku, který je akceptován většinou účastníků

 
 

Jedná se o otevřený a cyklický proces zjišťování stavu poskytování sociálních služeb v dané komunitě 
a zároveň potřeb jež nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s fi nanční-
mi, materiálními a lidskými zdroji, vzniká v procesu vzájemných konzultací komunitní plán, který by měl vedle 
zmapování stávajícího systému služeb rovněž směřovat k hledání slabých míst, k posílení kapacity služeb již 
fungujících či k jejich zkvalitnění. Je konsensem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označené jako potřebné 
či prioritní.  

 
 

2 .  K O M U N I T N Í  P L Á N O V Á N Í

2.1. Komunitní plánování sociálních služeb

2.2. Účastníci procesu komunitního plánování
Komunitní plánování vzniká za spolupráce tří 
základních skupin, tato souhrnná skupina se 
nazývá triáda:
 
Zadavateli  sociálních služeb rozumíme zejména obce a kraje. Zadavatelé jsou
   odpovědni za zajištění sociálních služeb na příslušném území.

Poskytovatelé  sociálních služeb jsou subjekty, které služby poskytují  a nabízejí, bez ohledu na to,
   zda se jedná například o nestátní neziskové organizace, organizace církevní,  
   organizace zřízené obcí nebo krajem.

Uživateli  rozumíme občany v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, kteří služby využívají,  
   kterým jsou určeny.

Podstata komunitního plánování
- představuje dialog všech, kterých se sociální služby v dané lokalitě týkají
- stanovení priorit na základě potřeb komunity
- vytvoření realizovatelné koncepce rozvoje sociálních služeb

Základní principy komunitního plánování

- partnerství a spolupráce
- zapojování místního společenství
- hledání nových lidských a fi nančních zdrojů
- práce s informacemi
- konsensus přání a možností

Legislativa komunitního plánování sociálních služeb v ČR
Legislativní oporou pro plánování sociálních služeb je zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, 
§94 a §95, který nabyl účinnosti dnem 1.1.2007.
V zákoně je stanovena povinnost krajů zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který je 
možno realizovat také metodou komunitního plánování, obcím je zpracování plánu doporučeno. 

2.3.

2.4.

2.5.
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3.S O C I Á L N Ě  -  D E M O G R A F I C K Á  A N A L Ý Z A 

Obyvatelstvo

Podle počtu obyvatel se Šumperk řadí mezi středně velká města a v rámci Olomouckého kraje je čtvr-
tým největším městem. V Šumperku, stejně jako i v jiných větších městech, neustále klesá počet obyvatel. 
Od počátku 90. let minulého století dochází k rychlému stárnutí populace a v posledních letech z demografi ckého 
hlediska dochází ke změnám ve věkové skladbě obyvatelstva, střední délka života se prodlužuje. Skladbu obyvatel 
ve městě ovlivňuje i jejich migrace, způsobena ať již nedostatkem vhodných pracovních míst nebo nemožností 
získání přiměřeného bydlení.

3.1.

Vývoj počtu
obyvatel

  Obyvatelstvo podle stupně vzdělání:

- bez vzdělání          63
- základní včetně neukončeného  5 138
- vyučení a střední odborné bez maturity 8 570
- úplné střední s maturitou   7 006
- vyšší odborné a nástavbové      989
- vysokoškolské     2 772
- nezjištěno        341

Složení obyvatel k 31.12. 2005:
  Věková 
kategorie

Muži

Ženy

Celkem

  0 -14

1 980

1 846

3 826

15 - 59

9 107

9 236

18 343

  60 - 64

715

917

1632

  65 +

1 743

2 652

4 395

Nezaměstnanost

Vývojové perspektivy ekonomiky města jsou optimistické, souvisí jak se vstupem země do EU, tak i s posilováním 
role Šumperka jako místa vhodného k podnikání, což dokládá nárůst počtu ekonomických subjektů z řad místních 
obyvatel, ale i z řad zahraničních investorů. 

Míra nezaměstnanosti v šumperském okrese je v posledních letech stabilizována nad průměrem ČR, osciluje 
okolo 10–11%. Co se týká regionálních vlivů na snížení nezaměstnanosti, je jednou z možností využití dosud plně 
neobsazené průmyslové zóny v Šumperku. Velmi nepříznivě se pro město jeví počet uchazečů na jedno volné pra-
covní místo. Ve srovnání s ČR a Olomouckým krajem má šumperský okres vyšší podíl dlouhodobě nezaměstnaných 
(nad dvanáct měsíců). Naopak pozitivním faktem na trhu práce je velmi nízký podíl vysokoškoláků na celkovém 
počtu uchazečů o zaměstnání.

3.2.



Míra nezaměstnanosti 
ve městě Šumperk 

v roce 2006:

Ekonomická
aktivita

obyvatelstva:
Ekonomicky aktivní muži

Ekonomicky aktivní ženy

Důchodci

9 509

9 823

5 547

7 166

6 266

422

Z toho zaměstnaní  muži

Z toho zaměstnané ženy

Z toho zaměstnaní

     K O M U N I T N Í  P L Á N O V Á N Í  S O C I Á L N Í C H  S L U Ž E B  V  Š U M P E R K U

Rada města Šumperka na svém zasedání dne 8.4.2004 doporučila usnesením č.1977/04 zapojení a aktivní 
účast Města Šumperka v komunitním plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji. Toto bylo schváleno 
usnesením Zastupitelstva Města č.736/04 ze dne 29.4.2004. 

počátky komunitního plánování
• v RM i ZM města schváleno zapojení a aktivní účast Města Šumperka v komunitním 
    plánování sociálních služeb

• 13.1.2005 - podána žádost na fi nancování procesu komunitního plánování sociál -
   ních služeb města Šumperka v souvislosti s výzvou prvního kola grantového schéma-
     tu SROP - opatření 3.2.
• 24.6.2005 - schválena fi nanční podpora ze strukturálních fondů EU a státního roz-
  počtu na realizaci projektu v celkové výši 1,139.556,- Kč, za podmínky, že podíl
     žadatele činí 200.394,- Kč.
•   20.9.2005 - podepsána smlouva o poskytnutí fi nanční podpory

realizace projektu KPSS v Šumperku
• přímá práce v pracovních skupinách
• analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku
• vydání Adresáře poskytovatelů sociálních služeb v Šumperku
• SWOT analýzy jednotlivých pracovních skupin
• celková SWOT analýza
• sběr a vyhodnocování připomínek
• vypracování komunitního plánu

realizace a vyhodnocování Komunitního plánu

2004 
- 30. 9. 2005

PŘÍPRAVNÁ
FÁZE

1. 10. 2005
- 30. 6. 2007

ANALITICKÁ
FÁZE

OD 07/2007

4.1.

6

 Časový harmonogram projektu KPSS v Šumperku

4.
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Pracovní skupiny jsou složeny z odborníků za danou oblast sociálních služeb, uživatelů sociálních služeb a také 
zástupců zadavatele. Každá pracovní skupina má svého vedoucího, který zodpovídá za vedení jednání skupin 
a zajišťuje výstupy z práce skupin během procesu.
Organizační struktura komunitního plánování sociálních služeb města Šumperka je otevřená a pracovní skupiny 
byly během celého procesu doplňovány o další osoby. 

Koordinační skupina:
• Ing. Marek Zapletal   - MěÚ Šumperk, 1. místostarosta 
• Ing. Petr Suchomel  - MěÚ Šumperk, 2. místostarosta 
• Bc. Radmila Kouřilová   - MěÚ Šumperk, vedoucí sociálního odboru 
• Bc. Slavěna Karkošková  - MěÚ Šumperk,  koordinátorka KPSS  
• Ing. Lenka Vrbecká   - MěÚ Šumperk, odbor RUI 
• Lenka Gronychová  - MěÚ Šumperk, odbor SOC 
• Mgr. Miroslav Podhajský  - Pontis, o.p.s. Šumperk, ředitel 
• Mgr. Vlastimil Štrpka   - Charita Šumperk, ředitel
• Taťána Pospíšilová, DiS - Armáda spásy Šumperk, ředitelka 
• Bc. Jiří Skála    - Uživatel sociálních služeb
• Dušan Ščambura   - Uživatel sociálních služeb

A N A L Y T I C K Á  F Á Z E  K O M U N I T N Í H O  P L Á N O V Á N Í 
S O C I Á L N Í C H  S L U Ž E B  V  Š U M P E R K U

Celková SWOT analýza
Celková SWOT analýza je výsledkem práce jednotlivých pracovních skupin. Každá pracovní skupina zpraco-

vala SWOT analýzu oblasti, které se věnovala. Byly tedy zpracovány čtyři dílčí SWOT analýzy:
- SWOT analýza služeb pro děti, mládež a rodinu 
- SWOT analýza služeb pro osoby se zdravotním postižením
- SWOT analýza služeb pro osoby v krizi a sociálně vyloučené
- SWOT analýza služeb pro seniory.

Tyto jednotlivé analýzy byly průběžně aktualizovány, předkládány a projednávány na jednáních rozšířené 
triády komunitního plánování. Závěrečná verze byla představena a předložena k připomínkování na 4. setkání 
s veřejností v březnu 2007. 

Na základě tohoto připomínkování, závěrečného projednávání v pracovních skupinách a na rozšířené triádě 
byla zpracována celková SWOT analýza sociálních služeb v městě Šumperku:

4.2.

5.

5.1.
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Typologie poskytovatelů sociálních 
služeb
Sociální služby v Šumperku pokrývají všechny 
základní sociální situace. Vedle městských a kraj-
ských organizací jsou na poli sociálních služeb 
aktivní i neziskové organizace. V roce 2004 město 
Šumperk přistoupilo ke komunitnímu plánování 
sociálních služeb. První výstupy komunitního plá-
nu stanovené na rok 2007 budou začleněny do 
„Strategického plánu rozvoje města Šumperka“ 
a z něho vyplývajících akčních plánů na jednot-
livé roky.

Vzájemná komunikace, spolupráce a informovanost mezi 
poskytovateli sociálních služeb, ale také zájem a podpora 
ze strany Městského úřadu Šumperk.
Zahájení komunitního plánování sociálních služeb.

Možnost čerpání fi nančních prostředků ze zdrojů EU pro 
poskytovatele soc. služeb.

Zmapována poměrně široká síť poskytovatelů soc. služeb. 
Kladem je rozmanitost zřizovatelů těchto organizací. 

Vedle standardních soc. služeb se rozvíjí služby směřující 
ke snižování rizik, jako jsou osvětové a volnočasové aktivi-
ty, ale také terénní práce. 

Stále se zvyšující profesionalizace a odbornost pracovníků 
sociálních služeb. 

Zlepšující se povědomí u veřejnosti obecně o sociální 
problematice. 

Otevřenost poskytovatelů sociálních služeb ke změnám, 
zavádění nových trendů a snaha pružně reagovat na 
měnící se potřeby uživatelů.

Nedostatečné fi nanční a personální zabezpečení organi-
zací, které má za následek problémy s rozvojem a zvyšo-
váním kvality sociálních služeb, včetně snížené schopnosti 
především menších poskytovatelů čerpat fi nance z fondů 
EU.

Nesystematická prezentace, propagace a informovanost 
o sociálních službách vede k nízkému zájmu veřejnosti a 
sponzorů.

Absence nebo nedostatečná nabídka návazných a 
některých specifi ckých služeb, jako je chráněné a sociální 
bydlení, zařízení s celodenní komplexní péči pro seniory a 
jiné cílové skupiny (např. osoby ohrožené sociální exkluzí), 
byty na půli cesty, chráněné dílny, denní centra.

Nedostatečný počet kvalifi kovaných a zkušených pracov-
níků.

Nezajištěn bezbariérový přístup na všechna veřejná místa.

Nedostatečná nabídka terénních programů zaměřených 
na prevenci.

Přijetí nového zákona o sociálních službách, formulace 
standardů kvality soc. služeb, zavedení registrací a inspek-
cí kvality soc. služeb.

Využívání nových možností čerpat fi nance (fondy EU, 
fi remní dárcovství apod.) na podporu soc. služeb, na 
zvyšování a zkvalitňování stávajících služeb.

Zvyšování odbornosti, vzdělávání a kvalifi kace poskytova-
telů soc. služeb, získávání zkušeností.

Medializace sociální problematiky - rozvoj propagace 
poskytovatelů soc. služeb.

Trvalý proces komunitního plánování sociálních služeb.

Další rozvoj sociálních služeb na základě výsledků komu-
nitního plánování.

Rozvoj občanské sounáležitosti, dobrovolnictví, sousedské 
výpomoci.

Nedostatky nového zákona o sociálních službách (fi nanco-
vání, vznik nových služeb apod.)

Nestabilita politického prostředí a nesystémovost v dotační 
politice zadavatelů, ohrožuje vytváření stabilního prostředí 
pro plánování a rozvoj soc. služeb.

Neochota samotných uživatelů a jejich rodinných přísluš-
níků spolupodílet se na fi nancování nákladů za sociální 
služby.

Nárůst administrativy, která se může projevit na úkor kvality 
poskytovaných služeb.

Odliv kvalifi kovaných pracovníků, z důvodů nízké společen-
ské prestiže a nízkého ohodnocení.

Nedostatečná informovanost a zapojování se širší veřejnosti 
do plánování sociálních služeb.

Preferování městské obecně prospěšné spol. ze strany 
zadavatele.

Nepřipravenost stávajícího systému na současný demogra-
fi cký vývoj.

S W O T  a n a l ý z a  s o c i á l n í c h  s l u ž e b  v  Š u m p e r k u  -  d u b e n  2 0 0 7

S I L N É  S T R Á N K Y  (  v n i t ř n í  + ) S L A B É  S T R Á N K Y  (  v n i t ř n í  - )

P Ř Í L E Ž I T O S T I  (  v n ě j š í  + ) O H R O Ž E N Í  (  v n ě j š í  - )

5.2.

příspěvková oraganizace
Olomouckého kraje

obecně prospěšná 
společnost

občanské sdruženícírkevní právnická
osoba
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Adresář poskytovatelů sociálních služeb
Tvorba a vydání Adresáře poskytovatelů sociálních služeb je nedílnou a velmi důležitou součástí dlouho-

dobého procesu komunitního plánování. Adresář je vydáván každoročně a poslední aktualizace proběhla k  
31.12. 2006.

Vzhledem k poměrně velké typologické rozmanitosti sociálních služeb jsme jednotlivé typy služeb rozdělili 
podle cílových skupin do čtyř základních kategorií:
- služby pro děti, mládež a rodinu
- služby pro osoby se zdravotním postižením
- služby pro osoby v krizi a sociálně vyloučené 
- služby pro seniory

Snažili jsme se uvést všechny poskytovatele služeb od těch nejmenších, až po velké organizace. Celkem 
je v adresáři uvedeno 22 poskytovatelů sociálních služeb a tři úřady, které se svým zaměřením dotýkají soci-
ální oblasti. Abychom se vyhnuli hodnocení významnosti dané služby, zvolili jsme abecední řazení organizací. 
Z tohoto důvodu také užíváme jednotnou terminologii, která vychází z aktuální typologie sociálních služeb 
MPSV.

Každá organizace je představena svým přesným názvem a adresou, cílovou skupinou a popisem nabíze-
ných služeb, kontaktní osobou a telefonickým kontaktem. Pokud to je možné, představujeme organizace také 
jejich logem. Vše je doplněno fotografi í, která přibližuje danou službu.

Adresář je vydáván v počtu 250 výtisků a je distribuován nejen všem poskytovatelům sociálních služeb 
a kompetentním úřadům, ale i odborné veřejnosti, především lékařům. Široké veřejnosti je k dispozici jak 
u poskytovatelů sociálních služeb, na úřadech, příp. v čekárnách odborných lékařů, tak i na webových strán-
kách http://kpss.musumperk.cz. Adresář je převeden také na CD. Ten je nabízen při každém setkání s veřej-
ností, na výše uvedených místech a také u koordinátorky komunitního plánování na MěÚ Šumperk.
V současné době je v procesu realizace internetová databáze poskytovatelů sociálních služeb v Šumperku.

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb
Vzhledem k obsáhlosti souboru  je v tomto materiálu představen pouze stručný výtah studie. Podrobné 

údaje jsou uvedeny v příloze č.1. a ke stažení na webových stránkách http://kpss.musumperk.cz.

Cíl průzkumu a realizátor analýzy
Cílem průzkumu, bylo zmapovat potřeby občanů orientované na aktuální i potenciální užívání sociálních 

služeb v Šumperku. 

Výzkumný soubor
Výzkumný soubor tvořilo 323 obyvatel žijících na území města Šumperka. Jednalo se jednak o občany,

kteří již sociální služby využívali (jako aktuální nebo bývalí klienti různých sociálních organizací či zařízení),
jednak o občany, kteří dosud sociální služby nevyužívali. 

S jednotlivými dotazovanými byly provedeny cca půlhodinové strukturované rozhovory prostřednictvím 
tazatelské sítě. Síť tazatelů byla sestavena ze speciálně proškolených osob.

5.3.

5.4.

5.4.1.

5.4.2.

Věkové rozložení 
respondentů (%)
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Výsledná zjištění
a) nejčastěji využívané sociální služby
v Šumperku

b) preference druhu pomoci
Součastné upřednostění druhu pomoci5.4.3.

c) typy sociálních služeb, na které by se měl 
Šumperk zaměřit
Celkem měli respondenti možnost volit z 57 druhů služeb.
Je zde uvedeno deset nejčastěji jmenovaných služeb.  

5.5.             Oslovení veřejnosti, veřejná setkání
Komunitní plán musí být tvořen, upravován a rozvíjen za aktivní účasti všech, koho se týká. Proto jednou ze 

základních priorit procesu komunitního plánování je i snaha o aktivní zapojení veřejnosti. Pokud se podaří, aby 
se veřejnost do procesu plánování sociálních služeb přímo zapojila, zvýší se také pravděpodobnost, že koneč-
ná rozhodnutí budou pozitivně přijata. 
Komunikace s veřejností probíhala trojím způsobem – informační kampaní v médiích, formou veřejných setkání 
a prostřednictvím veřejně umístěných schránek komunitního plánování. Výstupy z těchto aktivit jsou k dispozici 
na webových stránkách http://kpss.musumperk.cz, příp. na odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk a u koordi-
nátorky komunitního plánování.

a) informační kampaň
Využili jsme možnosti Města Šumperka, které vydává informační čtrnáctidenník Šumperský Zpravodaj (dříve 
Horizont). Tento Zpravodaj je zdarma distribuován do všech domácností.
Články byly zaměřeny na tři oblasti:
-  informace o probíhajícím procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku. 
   Celkem vyšly 4 články.
- představování poskytovatelů sociálních služeb formou přímé prezentace jednotlivých poskytovatelů. 
   V 7 článcích byli představeni poskytovatelé sociálních služeb, kteří nabízí své služby ve městě.
-  představování poskytovatelů sociálních služeb formou souhrnných informací. Organizace jsme rozdělili podle
   cílových skupin do čtyř základních kategorií:
   • služby pro děti, mládež a rodinu
   • služby pro osoby se zdravotním postižením 



   • služby pro osoby v krizi a sociálně vyloučené 
   • služby pro seniory.
Zvolili jsme tvar stručného a základního představení poskytovatelů s přesným názvem a adresou, popisem 
nabízených služeb, kontaktní osobou a telefonickým kontaktem.
Celkem v Šumperském zpravodaji vyšly čtyři samostatné vložené listy.

b) setkání s veřejností
Tento způsob prezentace jsme zvolili z důvodu přímého kontaktu s veřejností, s uživateli služeb. Setkání jsou 

inzerována a plakátována a kromě široké veřejnosti jsou cíleně zváni i členové místní samosprávy. Součástí 
každého setkání je kulturní program, ve kterém se představují jednotliví poskytovatelé, resp. uživatelé jejich 
služeb. Cílem těchto setkání je:
- seznamování veřejnosti s průběhem procesu komunitního plánování
- seznamování veřejnosti s důležitými dokumenty a materiály, které byly vytvořeny v průběhu tohoto procesu
- projednávání a připomínkování dokumentů a materiálů.
Součástí setkání s veřejností je i široká prezentace poskytovatelů sociálních služeb.  

28. listopadu 2005 proběhlo první setkání s veřejností s názvem „Startujeme“. Cílem bylo především před-
stavit proces komunitního plánování. 

24. května 2006 se pod názvem „Další krok“ uskutečnilo druhé setkání. Cílem bylo, kromě seznámení s prů-
během komunitního plánování, i představení jednotlivých poskytovatelů.

26. září 2006 proběhlo třetí setkání, které jsme nazvali „Co jsou vlastně zač?“. Během celého dne byla veřej-
nost seznamována s činností jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb.
Čtvrté, prozatím poslední, setkání s názvem „Představujeme“ proběhlo 1. března 2007. Cílem bylo představit 
a předložit k připomínkování SWOT analýzu sociálních služeb a prezentovat dosavadní průběh komunitního 
plánování.

c) schránky komunitního plánování
Tuto formu komunikace jsme zvolili především z důvodu zachování anonymity tazatelů. Snahou bylo rozšířit 

spektrum zájemců o proces komunitního plánování i o občany, kteří se nezúčastňují veřejných setkání, práce 
jednotlivých skupin a chtějí zůstat bezejmenní.
Na veřejných místech jsme rozmístili tři schránky s logem komunitního plánování, do kterých měli občané mož-
nost vkládat své názory a připomínky. Tuto formu hodnotíme jako nejméně účinnou.
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VIZE NOVÉHO SYSTÉMU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Výsledným stavem procesu komunitního plánování by mělo být vytvoření systému sociálních služeb na 
místní úrovni, který odpovídá zjištěným potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že fi nanční prostřed-
ky na služby vynakládané jsou efektivně využívány.

Obecné zhodnocení stávajícího systému sociálních služeb 
Mapování a vyhodnocování stávajícího systému sociálních služeb v Šumperku bylo jedním z hlavních cílů 
první etapy komunitního plánování. Jako podklad sloužily nejrůznější nástroje: vydání Adresáře poskytovatelů 
sociálních služeb a jeho aktualizace, činnost v pracovních skupinách s tvorbou jednotlivých SWOT analýz, 
provedení sociologického výzkumu (Sociotrendy), vytvoření souhrnné SWOT analýzy za všechny pracovní 
skupiny a následná veřejná diskuse. 

Cílem bylo defi novat silné a slabé stránky současného stavu poskytovaných služeb a zároveň upozornit 
na příležitosti a ohrožení, jaká mohou nastat v budoucnosti. 

Z vyhodnocení kritických faktorů jednotlivých analýz vyplynula tato potřebnost:
  Informovanost veřejnosti o sociálních službách
- potřeba zajištění souvislé informovanosti občanů o sociálních službách
- zajistit podporu systematické prezentaci a propagaci poskytovatelů sociálních služeb
  Rozšíření stávající nabídky sociálních služeb
- budovat nové typy služeb, které ve městě chybí, případně přeorganizovat a rozvíjet služby na základě 
  zjištěných potřeb uživatelů
- blíže viz opatření jednotlivých pracovních skupin
   Zvyšování profesionality poskytovaných služeb
- podpora dlouhodobého vzdělávání a školení pracovníků poskytujících sociální služby, a to na všech úrov-
  ních; zabránit odlivu kvalifi kovaných pracovníků
- podpora procesu standardizace sociálních služeb

6.

6.1.
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- vytvářet stabilní fi nanční zázemí umožňující poskytovatelům svou činnost zkvalitňovat, rozvíjet a plánovat 
- zvyšovat schopnosti organizací získávat fi nance a efektivně je využívat
Podpora poradenských služeb
- rozšíření sociálního poradenství orientovaného na všechny skupiny s ohledem na individuální přístup ke klien-
  tovi (oblasti: sociálně právní, zaměstnání, bydlení, výchovy apod.)
Podpora terénních sociálních služeb
- podpora všech forem péče, které umožní uživatelům zůstat co nejdéle v pro ně přirozeném domácím pro-
  středí a zajistí jim přísun všech potřebných služeb
Zajistit propojenost sociálních služeb se sítí zdravotnických služeb
- větší důraz na komplexnost poskytovaných služeb, zohlednění demografi ckého vývoje apod.
        
Závěrečná poznámka:

K obecnému zhodnocení stávajícího systému sociálních služeb v Šumperku poznamenejme závěrem zásad-
ní poznámku o situaci, kdy bylo mapování a vyhodnocování prováděno. Jednalo se převážně o situaci před 
začátkem platnosti nového zákona č. 108/2006 o sociálních službách (zákon nabyl účinnosti dnem 1. 1. 2007), 
který podstatně ovlivnil další směřování sociálních služeb v ČR. 

Mezi poskytovatele sociálních služeb jsme řadili všechny subjekty, které na poli sociálních služeb pracují. 
Nynější systém povinné registrace však rozčlení subjekty poskytující sociální služby na tzv. registrované a nere-
gistrované (tedy ty, které budou pracovat dále pouze na základě dobrovolnictví nebo svépomoci). Co je 
sociální službou, a co jí není, je zákonem přesně defi nováno.  

 
       Vize budoucího fungování sociálních služeb v daném regionu
Sociální služby v Šumperku nestojí samy osobě a při procesu plánování je žádoucí širší vhled do sociál-

ní problematiky. Výstupy z mapování současného stavu sociálních služeb poskytovaných na území města 
Šumperka je proto nutno konfrontovat s aktuálními trendy v sociální oblasti, se sociální politikou státu a kraje 
a v neposlední řadě se sociální politikou Evropské unie. V úvahu je nutno rovněž vzít rizika plynoucí z nepřízni-
vého demografi ckého výhledu: dramatické stárnutí populace, vzrůstající nemocnost, úbytek populace v ČR 
a v Evropě, vyšší příliv cizinců aj.   

Z nastíněného širšího pohledu je nutno vycházet a pokusit se formulovat základní principy, které by měly být 
sdíleny a respektovány při procesu plánování sociálních služeb ve městě.
 
              
  Základní principy sociálních služeb v Šumperku
- rovné podmínky, stejné příležitosti uživatelů i poskytovatelů sociálních služeb
- shodný přístup k uživatelům i poskytovatelům sociálních služeb
- podpora integrace ohrožených skupin obyvatel a uživatelů sociálních služeb – začlenění do běžného života
  společnosti, seberealizace a uplatnění ve společnosti, předcházení jejich sociálnímu vyloučení
- podpora nezávislosti, obnova a posílení samostatnosti uživatele v největší možné míře
- ochrana zranitelných skupin obyvatelstva před porušováním jejich občanských práv
- uplatňování principu subsidiarity v sociálních službách
- rozvoj dobrovolnictví a svépomoci
- prosazování standardizace sociálních služeb
- uplatňování metody komunitního plánování

      Strategie rozvoje sociálních služeb ve městě Šumperku
Komunitní plán je veřejným dokumentem, který si klade za cíl stanovit strategii rozvoje sociálních služeb 

v Šumperku s výhledem na cca 10 let. Jedním z předpokladů dobře fungujícího sociálního systému ve městě 
je však schopnost reagovat na měnící se potřeby uživatelů, proto v sobě komunitní plán zahrnuje jednak rovi-
nu strategickou, ale i rovinu prováděcí, která je rozpracována na kratší časové období (obvykle se používá 
rovněž pojem akční plán). 

strategický plán:
poslání:    Defi nuje důvod komunitního plánování a jeho roli v systému sociálních služeb.
vize:     Defi nuje, čeho chceme v dlouhodobé perspektivě v sociálních službách ve  
    městě dosáhnout.
kritické faktory úspěchu:  Jsou to faktory, které mají kritický význam pro dosažení vize a poslání. Popisují  
    cílový stav, k němuž by se při realizaci komunitního plánu mělo dojít.
priority:    Priority jsou důležité procesy, na které se při naplňování kritických faktorů musí  
    realizátoři komunitního plánu zaměřit.

6.2.1

6.2.

6.2.2



prováděcí plán
Je to logický systém opatření a konkrétních aktivit, 
které vedou naplnění jednotlivých opatření. 
Aktivity pak mohou vyústit v realizační projekty.

S výjimkou opatření 1.1 Rozšíření stávající nabídky sociálních služeb, které je sestaveno dle jednotlivých pra-
covních skupin, jsou všechna opatření společná pro všechny cílové skupiny. Jedná se o návrhy systémových 
změn v oblasti sociálních služeb, které si kladou následující základní cíle: zvyšování kvality, efektivní nakládání 
s fi nančními prostředky, dostupnost sociálních služeb a rovnost všech aktérů (poskytovatelů, zadavatelů 
a uživatelů).
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Priorita 1: Vytvořit kvalitní systém sociálních služeb

název opatření:
charakteristika 
opatření: 

1.1. Rozšíření stávající nabídky sociálních služeb
Iniciovat nové typy služeb, které ve městě chybí, případně přeor-
ganizovat a rozvíjet služby na základě zjištěných potřeb uživatelů.

Následující soupis opatření je řazen dle jednotlivých pracovních skupin a tvoří základ 
komunitního plánu. Pořadí opatření v rámci pracovní skupiny určovali její členové 
a odrážejí dle jejich názoru míru potřebnosti samotného opatření. 

Opatření pro pracovní skupinu DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA

název opatření:

charakteristika  opatření:
cílová skupina: 

Dům na půl cesty

Zařízení s asistenční službou.
Děti a mládež vracející z výkonu ústavní a ochranné výchovy.

název opatření:

charakteristika  opatření:
cílová skupina: 

Sociálny byty na přechodné období

Matky s dětmi, které ukončí pobyt v zařízeních poskytujících sociální služby.
Matky s dětmi, mladí dospělí.

Komplexní primárně preventivní program (KPPP)

Preventivní programy - přednášky.
Žáci a studenti škol.

charakteristika  opatření:
cílová skupina: 

název opatření:

název opatření: Systém  včasné intervence

Rychlá, adekvátní a efektivní spolupráce.
Děti a mládež.

charakteristika  opatření:
cílová skupina: 



Opatření pro pracovní skupinu OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM:

název opatření:

charakteristika  opatření:

cílová skupina: 

Podpora terénních sociálních služeb

Rozšíření a zkvalitnění stávajících terénních sociálních služeb pro oso-
by se zdravotním postižením (asistenční služba, pečovatelská služba, 
poradenské služby).
Osoby se zdravotním postižením, senioři.

název opatření:

cílová skupina: 

Podpora vytváření chráněných pracovních míst 
pro osoby se zdravotním postižením (příp. chráněné dílny).

Osoby se zdravotním postižením, veřejnost.

Zajišťování bezbariérového přístupu na veřejná místa

Informační kampaň.
Osoby se zdravotním postižením, veřejnost.

charakteristika  opatření:
cílová skupina: 

název opatření:

název opatření: Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením
Osoby se zdravotním postižením.cílová skupina: 

Opatření pro pracovní skupinu OSOBY V KRIZI A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

název opatření:

charakteristika  opatření:

cílová skupina: 

Nízkoprahová denní centra pro osoby ohrožené sociální exkluzí

Poskytování odborných ambulantních, popř. terénních služeb v 
oblasti zákl. potřeb a sociálního poradenství.
Osoby ohrožené sociálním vyloučením.

název opatření:

cílová skupina: 

Azylový dům pro ženy, 
popř. matky s dětmi bez přístřeší

V Šumperku zcela schází tento typ pobytové služby pro cílovou 
skupinu žen bez přístřeší (matky s dětmi - rozšíření kapacity v případě 
potřeby).

charakteristika  opatření:

Ženy bez přístřeší.

název opatření:

charakteristika  opatření:
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Dům na půl cesty

Důležitý mezistupeň mezi pobytovým zařízením azylového typu a 
úspěšnou integrací do společnosti.
Osoby ohrožené sociální vyloučením.

 

název opatření:

charakteristika  opatření:

Krizová pomoc
Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na pře-
chodnou dobu.

cílová skupina: Osoby, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy 
přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními 
silami.

cílová skupina: 
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název opatření:
charakteristika  opatření:

cílová skupina: 

název opatření:
charakteristika  opatření:
cílová skupina: 

cílová skupina: 

charakteristika  opatření:

název opatření:

Opatření pro pracovní skupinu SENIOŘI

název opatření:

název opatření:

cílová skupina: 

název opatření:

cílová skupina: 

název opatření:
cílová skupina: 

cílová skupina: 

název opatření: 1.2. Podpora koordinace sociálních služeb

Cílem tohoto opatření je trvale udržitelný rozvoj sociálních služeb 
ve městě dle pravidel komunitního plánování. Nezbytnou pod-
mínkou je koordinace všech souvisejících činností a k tomu je 
potřeba vytvořit patřičnou strukturu (nezávislý řídící tým odbor-
níků, koordinační skupinu, pracovní skupinu při sociální komisi 
apod.) a zajistit rovněž podmínky pro její fungování. 
Aktivitou vedoucí k naplnění opatření je vypracování implemen-
tačního projektu a dle aktuální výzvy se pokusit získat potřebné 
fi nance. Samotná implementace komunitního plánu by měla býtre-
alizována na základě zpracovaného prováděcího (nebo také
akčního) plánu, který by konkrétně specifi koval kroky vedoucí k 
naplnění jednotlivých opatření.

charakteristika  opatření:
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Priorita 2: Umožnit občanům podílet se na plánování a rozvoji sociálních služeb

název opatření:

charakteristika  opatření:

2.1. Udržitelnost procesu komunitního plánování – monitoring potřeb
       občanů
Jednou ze základních činností komunitního plánování je zajištění 
průběžného monitoringu potřeb občanů, který je nezbytným před-
pokladem pro vytváření systému sociálních služeb ve městě (srov. 
viz. priorita č.1). 
Monitoring potřeb může být prováděn následujícími aktivitami, 
např.:
• průběžné získávání podnětů od veřejnosti, a to prostřednictvím
   informačního systému komunitního plánování ve městě (webové
    stránky, schránky pro veřejnost, elektronická databáze poskytovat
    elů, setkání s veřejností aj.)
• dotazníkové šetření prováděné pravidelně mezi uživateli sociál- 
    ních služeb a veřejností
• odborné vyhodnocování získaných dat a následné informování 
    o výsledcích průzkumu (poskytovatele, zadavatele a veřejnost)

Získávání pravidelného odhadu poptávky občanů zvyšuje efektivitu 
v poskytování sociálních služeb, umožňuje plánovat a přináší fi nanč-
ní úsporu. 
Aktivitou vedoucí k naplnění opatření je vypracování implementač-
ního projektu a dle aktuální výzvy se pokusit získat potřebné fi nan-
ce. 

název opatření:

charakteristika  opatření:

2.2. Zajistit informovanost občanů města o sociálních službách

Cílem tohoto opatření je vytvoření a realizace funkčního informač-
ního systému, který by souvisle zprostředkovával informace o sociál-
ních službách ve městě. 
Nedostatečná informovanost byla základním nedostatkem dle 
vyhodnocení sociologického průzkumu (Sociotrendy), proto se rea-
lizátoři komunitního plánování v Šumperku orientovali nejvíce prá-
vě na tuto oblast (pravidelná setkání s veřejností, informační letáky, 
články v tisku, vytvoření Adresáře poskytovatelů sociálních služeb 
apod.).
Získávání informací o sociálních službách teprve v okamžiku, kdy 
některou ze služeb aktuálně potřebuji, je nedostačující. Pravidelné 
informování o různých typech sociálních služeb předchází jednání 
v tísni a vede k jednoduššímu a efektivnějšímu hledání vhodného 
řešení dané situace.  
• vytvoření a správa informačního internetového portálu o KPSS 
    v Šumperku
•  pravidelné informování veřejnosti prostřednictvím médií (tisk, rádia
    apod.)
• pravidelná aktualizace Adresáře poskytovatelů sociálních služeb 
  a jeho distribuce odborné veřejnosti (včetně elektronické verze
   přístupné široké veřejnosti)
Podpora poskytovatelům sociálních služeb při prezentaci vlastních  
aktivit (organizace propagačních akcí a informačních kampaní,
nabídka propagačního zázemí města aj.)



název opatření:

charakteristika  opatření:

2.3. Podpora rozvoje dobrovolnictví, svépomoci a sousedské výpo-
       moci
Podpora vnímání sounáležitosti s komunitou, rozvoj dobrovolnictví 
a sousedské výpomoci je trendem budoucího systému sociálních 
služeb v Evropě i regionech. Dobrovolnictví by kromě spolků, sdružení, 
církví a škol měli rozvíjet rovněž poskytovatelé sociálních služeb, kteří 
by vedle profesionální činnosti měli iniciovat a organizovat rovněž 
dobrovolnictví a sousedskou výpomoc.
Činnost dobrovolníků může být buď formální (dobrovolník uzavírá 
smlouvu s organizací, je školen hodnocen apod.) nebo neformál-
ní, založená na komunitním modelu, kdy spolupráce s organizací je 
neformální a spočívá na osobních kontaktech a domluvách. Oba 
způsoby je však vhodné podporovat a rozvíjet.
Podpora rozvoje dobrovolnictví v Šumperku může být nepřímá (řek-
něme osvětová): informační kampaně na posílení dobrovolnictví, 
např. mezi vyhlašované kategorie při udělování cen města Šumper-
ka zařadit kategorii dobrovolník roku apod.
Přímá podpora rozvoje dobrovolnictví a sousedské výpomoci v Šum-
perku může být realizována např. těmito kroky:
• vytváření jednotlivých programů sousedské výpomoci pro kon-
   krétní cílové skupiny (např. program pro seniory nebo zdravotně 
    postižené - může vytvářet síť osob, které bydlí v blízkosti a mohou
    si poskytovat podporu)
• vznik a podpora rozvoje dobrovolnických center i neformálních
    programů
• systémová práce s dobrovolníky (školení, setkávání, supervize
    apod.)

název opatření:

charakteristika  opatření:

3.1. Vytvoření systému nefi nanční podpory sociálních služeb na úze-
       mí města Šumperka
Výsledným stavem tohoto opatření je vytvoření rovných 
a spravedlivých podmínek pro poskytovatele sociálních služeb, kde 
o podpoře bude rozhodovat kvalita, efektivita a potřebnost služby.
Není pravdou, že podpora ze strany města musí být pouze fi nanční. 
Např. politická podpora a zájem veřejných činitelů o sociální pro-
blematiku je vedle vytvoření spravedlivých podmínek pro posky-
tovatele (i uživatele) sociálních služeb velmi motivujícím faktorem 
rozvoje. Obecněji pak vede ke vnímání sounáležitosti s komunitou 
a mobilizuje její vnitřní zdroje, přispívá k sociálnímu smíru ve městě. 
Nástroji pro vytváření spravedlivých a motivujících podmínek pro 
poskytování sociálních služeb je např.
• nabídka volných prostor pro poskytování sociálních služeb
• podpora nestátního neziskového sektoru (zprostředkovávání infor-
    mací a poradenská činnost, podpora při informačních kampaních
   apod.)
• při hledání provozovatelů nových sociálních služeb volit formu
    výběrového řízení
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Priorita 3: Vytvořit rovné podmínky pro poskytovatele sociálních služeb



název opatření:

charakteristika  opatření:

3.2 Vytvoření systému fi nanční podpory sociálních služeb na území
      města Šumperka

Zefektivnění fi nancování sociálních služeb je základním předpokla-
dem pro optimalizaci systému sociálních služeb ve městě Šumperku. 
Jako výchozí jsou pro město Šumperk dva strategické cíle:
• maximální možné fi nancování sociálních služeb z vnějších zdrojů
   (EU, MPSV, kraj, zapojení soukromého sektoru)
• efektivní a spravedlivé rozdělování fi nancí plynoucích z rozpočtu
   města

Město Šumperk se při fi nanční podpoře bude primárně zaměřovat na 
standardizované (registrované) služby, které odpovídají požadav-
kům na zajištění kvality poskytovaných služeb. Při přímé podpoře 
z rozpočtu města bude snaha zajistit poskytovatelům vybraných 
služeb systém víceletého fi nancování (např. systém tzv. rámcových 
smluv). Jiným modelem poskytování fi nanční podpory je vyhlašová-
ní městského grantového systému. Do procesu hodnocení jednotli-
vých projektů v sociální oblasti je vhodné zapojit členy koordinační 
skupiny KPSS v Šumperku.

  

7.  DOPORUČENÍ PRO KRAJSKÁ OPATŘENÍ

Některá opatření, jenž vzešla ze SWOT analýz pracovních skupin a na jejichž potřeb-
nosti se shodla celá triáda komunitního plánování v Šumperku, jsou vzhledem k velmi 
specifi ckým službám, cílové skupině či širokému dopadu realizovatelná pouze v úzké 
spolupráci či přímou aktivitou Olomouckého kraje. 

název opatření:
charakteristika  opatření:

7.1. Domov se zvláštním režimem
Pobytová služba, poskytovaná osobám s kontraindikacemi pro jaké-
koliv jiné sociální služby, majícími sníženou soběstačnost a jejichž situ-
ace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Osoby s chronickým duševním onemocněním, závislostí na návyko-
vých látkách, osoby se stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostat-
ními typy demencí.
 

cílová skupina: 

název opatření:
charakteristika  opatření:

7.2. Rovnoměrné rozložení priorit krajských dotačních titulů 
Priority dotačních titulů nastavit v pravidelných intervalech napříč 
všemi cílovými skupinami sociálních služeb, vytvořit systém vícele-
tých dotačních titulů a nastavit tak podmínky pro možnost víceleté-
ho fi nančního plánování poskytovatelů.
Poskytovatelé sociálních služeb.

 

cílová skupina: 
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8.ZÁVĚR

Vzhledem k novému zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který je účinný od 1.1. 2007, vzniká potře-
ba pro řadu samosprávných celků (krajů, měst, obcí) jakožto garantů sociálních služeb řádně plánovat pro 
obyvatele správního obvodu nabídku sociálních služeb. S tím souvisí i potřeba plánování různých zdrojů fi nan-
cování: vlastní zdroje, dotace z EU, dotace z krajský fondů, dotace z MPSV, soukromé zdroje uživatele atd. 
Veškeré tyto problémy by právě mělo odstranit, jak předpokládá i zákon, účinné komunitní plánování sociální 
služeb. 

Dále KPSS ve spojitosti se Strategickým Rozvojovým Plánem území slouží při tvorbě projektů a předkládání 
žádostí o dotace ze strukturálních fondů Evropské unie k prokázání skutečnosti, že se jedná o projekt (žádost), 
který je součástí koncepčního plánu rozvoje a nejde tedy o nahodilou činnost. To přináší velkou konkurenční 
výhodu mezi projekty ucházející se o dotace nejen ze strukturálních fondů Evropské unie, ale i u dotací od minis-
terstev ČR a různých krajských fondů. 

Dlouhodobý proces KPSS má pomoci optimalizaci již existujících sociálních služeb, hlavně ale má přispět 
k inicializaci rozvoje sociálních služeb nových, ve městě potřebných. Tento komunitní plán sociálních služeb 
bude v potřebném rozsahu zapracován do „Strategického plánu rozvoje města Šumperka“ do roku 2015 
a průběžně zařazován do akčních plánů na jednotlivé roky.

Připomínky a náměty na zdokonalování sociálních služeb ve městě bude i nadále možno předkládat 
na odboru sociálních věcí Městského úřadu Šumperk.

Poděkování za dosavadní spolupráci při zjišťování potřeb uživatelů sociálních služeb ve městě Šumperk patří 
nejen celé řadě poskytovatelů těchto služeb, ale i občanům města (respondentům), podílejících se na zjišťo-
vání současné situace ve městě – informovanost, znalost, požadavky apod. Bez podrobně provedené analýzy 
agenturou „Sociotrendy“ z Olomouce by vytvoření „Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Šumperku“ 
nemohlo být objektivní. Velký dík patří rovněž všem členům koordinační skupiny a také všem členům pracov-
ních skupin KPSS.

Za možné zprostředkování a obětavou pomoc při realizaci setkávání s veřejností patří velký dík řediteli a jeho 
spolupracovníkům Domu dětí a mládeže a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Vily Doris.
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1. ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ŠUMPERKU

1.1. Cíl průzkumu a realizátor analýzy
Cílem průzkumu, který realizovala výzkumná agentura Sociotrendy Olomouc v dub-

nu 2006, bylo zmapovat potřeby občanů orientované na aktuální i potenciální užívání 
sociálních služeb v Šumperku. 

1.2. Výzkumná strategie 
Agenturou byla použita integrovaná výzkumná strategie, v níž byl důraz kladen 

na interakce všech osob participujících na výzkumu. Zjištěné údaje byly zaznamenané 
tazatelem do dotazníkového archu. Řízený rozhovor umožňoval zkoumaným obča-
nům zvážit problematiku sociálních služeb, se kterou se téměř dvě třetiny dotázaných 
setkaly poprvé. Dotazovaní občané měli možnost se vyjádřit i k okolnostem, s nimiž by 
se oni sami, případně jejich spoluobčané, mohli setkat v budoucnu, ačkoliv pro mno-
hé aktuálně problémové nebyly. Interakce dotázaných a tazatelů měly za následek, 
že zkoumaní občané si uvědomovali, že o jejich stanovisko je zájem a že mohou při-
spět svým vyjádřením k naplnění cíle, který byl výzkumným šetřením realizován.

1.3. Výzkumný soubor
Výzkumný soubor tvořilo 323 obyvatel žijících na území města Šumperka.  Jednalo 

se jednak o  občany, kteří již sociální služby využívali (jako aktuální nebo bývalí klienti 
různých sociálních organizací či zařízení), jednak o občany, kteří dosud sociální služby 
nevyužívali. S jednotlivými dotazovanými byly provedeny cca půlhodinové strukturo-
vané rozhovory prostřednictvím tazatelské sítě. Síť tazatelů byla sestavena ze speciál-
ně proškolených osob.

1.4. Cílové skupiny
Na základě řízených rozhovorů byli respondenti zařazeni do pěti cílových skupin, 

které byly vymezeny jako:
- osoby se zdravotním postižením
- osoby v krizi a sociálně vyloučení
- děti, mládež, rodina s dětmi do 18 let 
- senioři
- běžná populace. 

Do skupiny „běžná populace“ byli zařazeni respondenti v produktivním věku a tvo-
řili více než třetinu výzkumného souboru. 

Další nejčetnější skupinou byla skupina „osoby se zdravotním postižením“, do níž byly 
zařazeny osoby postižené tělesně, zrakově, sluchově, osoby s duševním onemocněním 
a osoby mentálně postižené a byla tvořena přibližně pětinou respondentů. 
    Do skupiny „děti, mládež, rodina“ (s přibližně pětinou dotázaných) byli zařazeni ti 
dotázaní, kteří měli alespoň jedno dítě do 18 let věku dítěte. 
    Ostatními skupinami byli: „senioři“ (osoby nad 60 let) a „osoby v krizi a sociálně vylou
čení“ (občané bez přístřeší, osoby se závislostí na alkoholových a nealkoholových dro-
gách, matky s dětmi v krizové životní situaci a národnostní menšiny). 
   Respondenti, kteří sociální služby dosud nevyužívali, mají význam potenciálních
uživatelů sociálních služeb a tvoří téměř dvě třetiny výzkumného souboru.
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1.

cílové skupiny osob 2 Abs % Abs %
Senio�i 42 13,0 42 13,0
Osoby se zdravotním postižením 85 26,3 65 20,7
Osoby v krizi a sociáln� vylou�ení  13 4,0 13 4,0
D�ti, mládež, rodina s d�tmi do 18 let 67 20,7 67 20,8
B�žná populace 116 35,9 116 35,9
Celkem 323 100,0 323 100,0



1.5. Výsledná zjištění
Zpracovaná analýza potřeb uživatelů sociálních služeb v Šumperku je precizně 

zpracovaný, komplexní materiál. Pro základní informaci uvádíme nejdůležitější údaje 
a zjištění a z nich vyplývající doporučení. Celková analýza je k dispozici na webových 
stránkách http://kpss.musumperk.cz, příp. na Odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk a 
u koordinátorky komunitního plánování.

 
a) potřeby dotázaných a nejdůležitější potřeba

Respondentům byl položen dotaz, které z  vyjmenovaných potřeb jsou pro ně 
důležité. Potřeby respondenti „oznámkovali“ tak, že „známku 1“ dali té potřebě, kte-
rou pro sebe považovali za velmi důležitou a „známku 5“ té, kterou pro sebe nepotře-
bovali. Z nabízené skupiny potřeb ještě vybírali jednu, kterou pro sebe považovali za 
nejdůležitější.

Seznam všech potřeb je uveden v tabulce, která obsahuje „index důležitosti“ jako 
vážený průměr odpovědí dotázaných. (Čím více je hodnota indexu blíže 1, tím je pro 
respondenta potřeba důležitější.) 

Z tabulky je zřejmé, že nejdůležitější potřebou je „mít dobré zdraví“. Dalšími výrazný-
mi potřebami jsou: Být soběstačný/á, mít dobrou lékařskou péči, mít možnost dobré-
ho bydlení a žít ve zdravém životním prostředí, mít dobré vztahy s ostatními lidmi, mít 
dostatek času (na sebe, své zájmy, rodinu), mít dostatek peněz, mít dobré zaměstnání, 
být prospěšný(á) a užitečný(á) pro druhé, mít vhodné vyplnění volného času.  
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Cílové skupiny - převažující zařazení

Věkové rozložení respondentů

Děti, mládež, rodina

Osoby se zdravotním 
postižením

Běžná populace

Osoby v krizi
a sociálně vyloučení

Senioři



Z výše uvedeného seznamu potřeb následně respondenti vybírali pouze jednu pro 
sebe nejdůležitější potřebu. Je důležité poznamenat, že některé potřeby (např. „mít 
informace z mnoha oblastí v životě“, „mít dobrou lékařskou péči“ a „odstranit potýkání 
se s technickými bariérami“) se v tomto výběru nevyskytly.

b) uspokojení důležitých potřeb
Respondentům byl položen dotaz na uspokojení konkrétních potřeb opět prostřed-

nictvím  „oznámkování“ tak, že „známku 1“ dávali pro potřeby zcela uspokojené, 
„známku 5“ dali té, která podle nich vůbec uspokojena není.  Tabulka obsahuje „index 
uspokojení“ jako vážený průměr odpovědí dotázaných. (Čím více je hodnota indexu 
blíže 1, tím je pro respondenta potřeba více uspokojena.)  Z tabulky je zřejmé, že je nej-
lépe uspokojena potřeba „mít možnost dobrého bydlení“, následuje „mít dobré vztahy 
s ostatními lidmi“. Na třetím místě je uspokojení potřeby „být soběstačný/á“. 

Ohodnocení míry uspokojení důležitých potřeb pro respondenta prostřednictvím 
známkování je nižší než samotné ohodnocení důležitosti potřeb. Je tedy možno usoudit, 
že v naplnění důležitých potřeb pro respondenta je značná rezerva.  
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Abs %
Mít dobré zdraví 180 55,7
Být sob�sta�ný (á) 63 19,5
Mít dobré zam�stnání 22 6,8
Mít dobré vztahy s ostatními lidmi 16 5,0
Mít dostatek �asu (na sebe, své zájmy, rodinu) 10 3,1
Být prosp�šný(á) a užite�ný(á) pro druhé 8 2,5
Mít dostatek pen�z 7 2,2
Mít možnost dobrého bydlení 5 1,5
Mít vhodné vypln�ní volného �asu 5 1,5
Mít možnost využívat sociální služby 3 0,9
Mít možnost se vzd�lávat 2 0,6
Mít uznání od druhých 1 0,3
Žít ve zdravém životním prost�edí 1 0,3
Celkem 323 100,0

N Index
d�ležitosti

Mít dobré zdraví 323 1,07
Být sob�sta�ný/á 323 1,28
Mít dobrou léka�skou pé�i 321 1,3
Mít možnost dobrého bydlení 320 1,48
Žít ve zdravém životním prost�edí 320 1,48
Mít dobré vztahy s ostatními lidmi 323 1,5
Mít dostatek �asu (na sebe, své zájmy, rodinu) 323 1,65
Mít dostatek pen�z 323 1,7
Mít dobré zam�stnání 320 1,82
Být prosp�šný(á) a užite�ný(á) pro druhé 322 1,87
Mít vhodné vypln�ní volného �asu 318 1,94
Mít možnost využívat sociální služby 322 2,16
Mít uznání od druhých 321 2,26
Mít informace z mnoha oblastí v život� 320 2,27
Odstranit potýkání se s technickými bariérami 320 2,28
Mít možnost se vzd�lávat 319 2,34
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c)  zajištění nejdůležitější potřeby  
    Odpovědi na dotaz, jakým způsobem si respondenti zajišťují nejdůležitější potřebu, 
jsou uvedeny v tabulce. 
    Více než polovina dotázaných (52%) si nejdůležitější potřebu zajišťuje dosud sama. 
Necelá pětina (19%) respondentů využívá členů rodiny a příbuzné. Další možnosti jsou 
uvedeny v tabulce podle pořadí četnosti odpovědí.

d)  zajištění informovanosti o sociálních službách
Pokud dotázaní potřebují informace z oblasti sociálních služeb, obracejí se nejčas-

těji (pětina respondentů) na okruh blízkých osob (rodinu, přátele). Následují informa-
ce získané „od odborného pracovníka (lékaře apod.)“ a „z hromadných sdělovacích 
prostředků“.  
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e)  spokojenost s dostatkem informací o sociálních službách
Množství informací o sociálních službách v Šumperku je celkově respondenty chá-

páno jako spíš nedostačující, jak je zřejmé z grafu. 
13% dotázaných se sice vyjádřilo tak, že informace nepotřebuje. Nicméně jestliže 

od všech dotázaných odečteme ty jedince, kteří informace o sociálních službách 
nepotřebují, můžeme zjistit že celkově je informovanost těmi respondenty, kteří infor-
mace potřebují, hodnocena negativně v pásmu střední nespokojenosti.

Dostatek informací o poskytovaných 
sociálních službách

f) znalost nabídky sociálních služeb v Šumperku
Téměř polovina dotázaných nabídku sociálních služeb v Šumperku nezná (49%). Druhá 

polovina dotázaných ji zná pouze částečně nebo docela dobře, jak je uvedeno grafem.         

Nabídka sociálních služeb (N=323)
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h)  preference druhu pomoci
Na dotaz, jaký druh pomoci respon-

denti upřednostňují, pokud jsou v součas-
nosti odkázáni z důvodu zdravotního sta-
vu na pomoc druhých, více než polovina 
(54% z 81) dotázaných preferuje „domá-
cí péči“. Na druhém místě se jednalo 
o „docházku do denního centra, denního 
stacionáře“ a na třetím místě „chráněné 
bydlení“.

i)   placení sociálních služeb
Ochota připlácet za sociální služby je patrna z tabulky.  Druh služeb záměrně uvá-

děn nebyl. Cílem dotazu bylo zjistit reakci respondentů na záměr připlácet za sociální 
služby. Je zřejmé, že by se mohlo jednat o celou řadu služeb, a to od náročných ošet-
řovatelských služeb, až po jednoduché služby, jako je zajištění nákupu potravin.

Polovina všech respondentů je ochotna za sociální služby připlácet částku v rozme-
zí 100,- Kč až 500,- Kč. Pouze 16% dotázaných z celého výzkumného souboru „neví“, 
„neodpovědělo“, případně „není ochotno připlácet“ žádnou částku.

g) nejčastěji využívané sociální služby
 v Šumperku



27

j)   dostupnost a spokojenost se sociálními službami
Celková spokojenost s charakteristikami zařízení uživatelů sociálních služeb podle 

jednotlivých cílových skupin vyplývá z tabulky. Vznikla ze zdrojových údajů, v nichž 
jsou uvedeny indexy spokojenosti včetně velikosti (N) jednotlivých podsouborů  uvnitř 
cílových skupin. V tabulce jsou uváděny indexy spokojenosti s odpovídajícími cha-
rakteristikami služeb. (tabulka opět obsahuje „index důležitosti“ (čím více je hodnota 
indexu blíže 1, tím je pro respondenta potřeba důležitější)). 

k)  typy sociálních služeb, na které by se měl Šumperk zaměřit
Celkem měli respondenti možnost volit z 57 druhů služeb. Každý mohl volit max. 

6 služeb. Celkem bylo realizováno 1 061 voleb.
Součtem šesti výběrů služeb podle pořadí požadovaných služeb byl získán „umělý“ 

znak, který má informaci „počet voleb celkem“.  
Na dotaz, jaké sociální služby by si respondenti přáli, případně na jaké typy služeb 

by se měly sociální služby města v budoucnu zaměřit, aby byli respondenti  více spo-
kojeni, odpovídali dotázaní prostřednictvím výběru konkrétních služeb podle toho, kte-
ré si přáli nejvíce. Ze seznamu služeb, který jim byl nabídnut a je samostatně uveden 
v tabulce, volili první, druhý až šestý typ služby. Dotázaní měli možnost dopsat i ty služ-
by, které by si přáli a v seznamu uvedeny nebyly. Tuto možnost převážně nevyužili.  

Pro jednotlivé volby služeb uvádíme samostatně vždy prvních osm typů služeb pod-
le pořadí (včetně identifi kačního čísla ze seznamu všech nabízených služeb), případně 
tolik služeb, které byly voleny alespoň deseti respondenty. Ostatní možnosti jsou zřejmé 
z tabulek.
V prvním výběru typů služeb byly uvedeny služby: 
1. Informovanost o sociálních službách;
3. Rozšíření sociálně zdravotních služeb;
2. Poradenství pro různé oblasti života;
8. Služby umožňující soběstačnost jedince v přirozeném prostředí;
6. Sociální služby mimo obvyklou pracovní dobu;
4. Odstraňování technických bariér;
20. Azylové domy pro matky s dětmi;
16. Domovy pro seniory.

Skupiny
osob

Senioři

Osoby
zdravotně
postižené
(fyzicky i
mentálně)
Osoby v
krizi a
sociálně
vyloučení
Děti,
mládež,
rodina
Běžná
populace

Skupiny osob

Senioři

Osoby zdravotně
postižené (fyzicky 
i mentálně)
Osoby v krizi a
sociálně vyloučení
Děti, mládež,
rodina

Běžná populace

Index
spokojenosti

Index
spokojenosti

Index
spokojenosti

Index
spokojenosti

Index
spokojenosti

Index
spokojenosti

Index
spokojenosti

Index
spokojenosti
Index
spokojenosti
Index
spokojenosti

1. spokojenost
s fi nanční

dostupností
(služby nejsou

drahé, případně
se většinou 

neplatí)

2,50

2,54

2,70

2,59

2,40

6. spokojenost
s odstraněním

technických
bariér (v

zařízeních)

2,09

2,52

2,40

2,93

2,27

2.
spokojenost s

dopravou (v
dosahu MHD

do 10 min
chůze)

1,82

2,42

2,14

2,12

1,80

3. spokojenost s
dosahem v regionu

(do 30 min jízdy
autobusem/vlakem)

1,18

2,08

2,67

2,71

2,07

4. spokojenost 
s provozem

služeb
(dostupností
časovou, je

vhodné
rozmezí

provozní doby)

2,17

1,97

2,13

2,93

2,60

5. spokojenost 
s kapacitou
zařízení (je

dostatek lůžek,
sociálních

pracovníků,
dalších

odborníků
apod.)

2,27

2,51

2,67

3,36

2,50

7. spokojenost s
personálem,
mezilidskými

vztahy

1,62

1,94

2,00

3,07

2,20

8. spokojenost s
ochotou personálu

2,08

1,94

2,60

2,67

2,13

9. spokojenost s
informovaností o

sociálních službách

2,40

3,20

2,60

2,93

2,73



         Celkový souhrn všech požadovaných služeb
  Požadované sociální služby     Abs   %
 1. Informovanost o sociálních službách   93   8,8
 2. Poradenství pro různé oblasti života   74   7,0
 3. Rozšíření sociálně zdravotních služeb   50   4,7
 4. Odstraňování technických bariér    59   5,6
 5. Sociální rehabilitace     27   2,5
 6. Sociální služby mimo obvyklou pracovní dobu  54   5,1
 7. Osobní asistence pro potřebné    28   2,6
 8. Pro soběstačnost jedince v přirozeném prostředí  62   5,8
 9. Průvodcovská, předčitatelská, tlumočnická činnost 9   0,8
 10. Služby rané péče      16   1,5
 11. Podporované bydlení     35   3,3
 12. Respitní (odlehčovací) služby    17   1,6
 13. Centra denních služeb     23   2,2
 14. Stacionáře denní, týdenní     9   0,8
 15. Domovy pro osoby se zdravotním postižením  38   3,6
 16. Domovy pro seniory     49   4,6
 17. Domovy pro osoby s duševní nemocí/závislostí  3   0,3
 18. Chráněné bydlení      31   2,9
 19. Azylové domy obecně     16   1,5
 20. Azylové domy pro matky s dětmi    31   2,9
 21. Krizové byty pro matky s dětmi    19   1,8
 22. Pěstounská péče      11   1,0
 23. Domy/byty na půli cesty     9   0,8
 24. Kontaktní centra pro drogově závislé   10   0,9
 25. Telefonická krizová intervence    11   1,0
 26. Krizová pomoc      15   1,4
 27. Nízkoprahová denní centra    12   1,1
 28. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež   11   1,0
 29. Vybudování nocleháren     2   0,2
 30. Následná a doléčovací péče pro drogově závislé 6   0,6
 31. Léčba závislostí na návykových látkách   5   0,5
 32. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi  4   0,4
 33. Terapeutické komunity     1   0,1
 34. Terénní programy      1   0,1
 35. Protidrogová prevence pro pedagogy   2   0,2
 36. Protidrogová prevence pro rodiče a děti   13   1,2
 37. Informovanost pro děti o škodlivosti návykových látek 17   1,6
 38. Informovanost o oblastech ohrožující zdraví (i drogy) 8   0,8
 39. Podporované zaměstnávání    21   2,0
 40. Přechodné zaměstnávání     3   0,3
 41. Programy pro podporu pracovních návyků  11   1,0
 42. Poradenství pro získání zaměstnání   16   1,5
 43. Doprovázení při vyhledávání práce   4   0,4
 44. Vytváření chráněných dílen    28   2,6
 45. Rozšíření možnosti stravování    6   0,6
 46. Následná péče pro dlouhodobě nemocné  20   1,9
 47. Léčebné pobyty      5   0,5 
 48. Zprostředkování společenských kontaktů   12   1,1
 49. Volnočasové aktivity     6   0,6
 50. Denní centra pro děti (koutky na sídlišti)   5   0,5
 51. Hlídání dětí (v MD)      2   0,2
 52. Spolupráce s jeslemi, mat. školami, družinami  3   0,3
 53. Společné programy pro rodiče a děti   2   0,2
 54. Kulturní akce      10   0,9
 55. Sportovní akce      11   1,0
 56. Vytvoření terénních programů      1   0,1
 57. Bezplatný přístup k Internetu pro osoby v krizi apod. 14   1,3

 Celkem voleb       1061   100,0
 Vynechané údaje              15 vynechaných údajů; 308 validních případů
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         Doporučení vyplývající  z Analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb 
Na základě uvedených skutečností doporučuje agentura SOCIOTRENDY zaměřit 

rozvoj sociálních služeb ve městě Šumperku na tyto oblasti:

a) poradenství
- rozšíření poradenských služeb pro různé oblasti života: sociální, sociálně právní, zdraví,               
  právní, získání bytu, výchova dětí, vedení domácnosti, učení dítěte apod.
- rozšíření specifi ckého sociálního poradenství orientovaného na všechny skupiny 
  s ohledem na individuální přístup ke klientovi

b) informovanost
- celkové rozšíření informovanosti o sociálních službách zapojením profesionálních
  organizací (roznáška nabídky služeb formou letáků do domovů občanů apod.) 
- informování nejširší veřejnosti o změnách v nabídce sociálních služeb 
  (o vytvoření nových typů služeb, provozní době atp.)
- vytváření projektů zaměřených na zvýšení informovanosti o sociálních službách ve
  všech rovinách společenského života prostřednictvím profesionálních organizací, pře-
  devším pro skupinu „děti a mládež“
- zapojení odborných pracovníků (lékařů, psychologů apod.),  pracovníků státní sprá-
  vy (města, obce), podniků a fi rem (státní i soukromé), regionálních médií (regionální  
   rozhlas, tisk), všech typů škol (besedy, přednášky apod.) do informovanosti o sociálních
  službách 
- pořádání „dnů otevřených dveří“ v zařízeních sociálních služeb (soukromých, měst-
  ských apod.) 
- zajištění lokality (místnost v prostorách úřadů měst a obcí), v nichž by byl provozován
  v odpovídající době Internet přístupný pro nejširší veřejnost  

c) zaměstnanost
- rozšíření služeb zaměřených na získání zaměstnání a pracovní poradenství pro různé
  skupiny osob. 
- rozšíření a podpora stávajících agentur zajišťujících různé typy zaměstnání pro sociál-
  ně znevýhodněné osoby, jako je podporované zaměstnávání, vytváření chráněných
  dílen apod.

d) soběstačnost jakkoliv znevýhodněných občanů a odstraňování technických
      bariér
- rozšíření služeb umožňujících soběstačnost jedinců (zdravotně postižených, dlouho-
  době nemocných, seniorů, sociálně znevýhodněných apod.) v přirozeném prostředí
  (stravování, vedení domácnosti apod.)
- pokračování v odstraňování architektonických i dalších technických bariér ve všech 
  oblastech státní správy a veřejných institucí. (doplňování informačních tabulí typem  
  písma pro nevidomé, doplňování technikou se zvukovými informacemi.)
- doplnění těžko přístupných míst ve městě o madla v těch lokalitách, v nichž je to
  vhodné 
- rozšíření služby osobní asistence pro všechny skupiny znevýhodněných
- podporování rodiny zajišťující soběstačnost znevýhodněných občanů v jejich přiroze-
  ném prostředí
- rozšíření provozu stávajících sociálních služeb mimo obvyklou pracovní dobu i v již 
  existujících sociálních zařízeních (ústavního typu, nabídkami pro penziony apod.)
- rozšíření možností jednoduchých služeb pečovatelského typu o zapojení dobrovolníků
  (z řad seniorů i občanů bez aktuálního zaměstnání)
- podporování vytvoření respitní služby v Šumperku

e) bydlení (dlouhodobé i krizové)
- připravení projektů orientovaných na vybudování (rekonstrukce) objektů, které by
  mohly sloužit jako různé typy domovů pro skupiny seniorů, zdravotně postižených seni-
  orů, zdravotně postižených občanů, občanů v přechodné krizi apod.   
- zajištění podporovaného bydlení pro všechny typy sociálních skupin, které tento typ
  bydlení potřebují
- rozšíření počtu krizových bytů a azylových domů pro matky s dětmi

1.6. 

29



f) služby orientované na mládež  (předcházení sociálně nevhodnému jednání)
- připravení projektů orientovaných na rozšíření zajímavých nabídek volnočasových
  aktivit pro mládež ve věku 13 až 19 let a zjištění informovanosti o těchto projektech
  (ve všech typech škol, základních i středních školách) 
- rozšíření počtu nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (s odpovídající informova-
  ností)

g) služby pro občany v krizi
- rozšíření kapacity nocleháren
- rozšíření počtu nízkoprahových zařízení pro dospělé
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      2.    PRACOVNÍ SKUPINA DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA
 
Pracovní skupina „Děti, mládež a rodina“ je jednou ze čtyř pracovních skupin, 

které tvoří základní článek „Komunitního plánování sociálních služeb ve městě Šum-
perku“. 

Cílovou skupinu tvoří děti a mládež od 0-18-ti let věku a rodiče bez věkového 
vymezení. Jedná se o celek, který je posuzován a charakterizován ve vzájemných 
vztazích.

Z demografi ckého hlediska dochází zejména v posledních pěti letech ke stále 
větším změnám ve věkové skladbě obyvatel města. Místní demografi cký vývoj kopí-
ruje skladbu populace celé ČR. O 0,5% se meziročně snížila dětská věková skupina, 
stagnuje počet osob v produktivním věku a narůstá důchodová kategorie. V nej-
bližších 2 – 3 letech  lze předpokládat, že v Šumperku bude klesat počet obyvatel 
v průměru o 250 – 350 osob ročně, z důvodu poklesu natality – narozených dětí, 
ale zejména v důsledku migrace – stěhování. Na trhu práce současná nabídka pra-
covních sil zejména po stránce kvalifi kační neodpovídá potřebám místní ekonomiky. 
Míra nezaměstnanosti přímo ve městě Šumperku se pohybuje kolem 10%.

Členové pracovní skupiny konstatují, že u mládeže se projevuje mnoho negativ-
ních jevů, pramenících zejména ze sociálního a rodinného zázemí, ale i z vlivu sou-
časné společnosti na ně. V rodinách se více vyskytují patologické jevy, mezi které 
patří zejména alkoholismus, trestná činnost rodičů, ale i nezaměstnanost. Zvyšuje se 
počet dětí s poruchami v učení, s hyperaktivitou a s experimentováním s návykovými 
a omamnými látkami. V souvislosti s vysokým procentem nezaměstnanosti ve městě 
se u dětí projevuje sklon k zahálčivému způsobu života, nezájmu o aktivní využívání 
volného času apod.

Cílem členů skupiny je vymezení jasného, přehledného a na sebe navazujícího 
systému sociálně preventivní péče ve všech rovinách – jednotlivec i rodina. Půso-
bení rodiny je základem pro vybavení dítěte do života pracovními návyky, zájmem 
o vzdělání a kulturu, sociálním cítěním apod. Společnost potom chce tyto zájmy 
vzbudit u dětí a mládeže, kterým se této výbavy v rodině nedostává, přičemž ve 
svých programech zaměří značnou pozornost i na rodiče této skupiny dětí a mlá-
deže.

Současná nabídka služeb a podpory poskytovatelů je zaměřena na odbourávání 
negativních jevů u dětí, mládeže a v rodinách, na vyhledávání odborné pomoci 
a předcházení negativních projevů u dětí a nabídka služeb směřuje k pomoci při 
krizových situacích nejen ve škole, ale i v rodině. Záměrem všech je zlepšení vzájem-
ných vztahů v rodině, ve škole apod.

V současné době se ve městě Šumperk dětem věnuje řada organizací, některé 
z nich se přímo specializují na tzv. problémovou mládež.

•  Junák – svaz skautů a skautek ČR
Junák vznikl v Šumperku hned po revoluci v r. 1990. Do roku 2002 tvořily středisko

2.
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Šumperk 3 oddíly, po vzniku 2 oddílů v Libině a jejich přistoupení pod středisko 
Šumperk má nyní celkem 5 oddílů, ve kterých je registrováno celkem 117 svět-
lušek, vlčat, skautů, skautek, roverů, rangers a činovníků. Z toho 96 dětí je do 
18 let.

• Pionýr
Jde o zájmové sdružení chlapců a dívek ve věku od 6 do 18 let. Vychovává 
děti k samostatnosti, pěstuje v nich ekologické cítění a citlivý přístup k hodno-
tám naší společnosti. 
Šumperská organizace má 85 členů ve 2 centrech a její členové provozují růz-
né zájmové aktivity. Např. letní prázdninové tábory, výlety do Prahy za pozná-
ním památek apod.

• Česká tábornická unie
Je to neziskové zájmové sdružení s celostátní působností. Jesenická oblast, kte-
rá má sídlo v Šumperku, sdružuje celkem 275 zájemců od 6 let do dospělosti.
Unie si klade za cíl naučit své členy žít v přírodě a přírodu chránit. Má svoji 
základnu v Rejcharticích, kde pořádá víkendové pobyty i letní tábory. V sou-
časné době se mimo pěší turistiku těší stále větší oblibě jízda na koních, puto-
vání na kolech a sjíždění řek na lodích.

• Dětské centrum Pavučinka Šumperk
Kojenecký ústav a Dětský domov je zdravotnické zařízení, jehož zřizovatelem je 
Olomoucký kraj. V kojeneckém ústavu jsou umístěny děti se zdravotní, sociál-
ně-zdravotní a sociální indikací. Činnost je zaměřena na poskytování komplex-
ní zdravotní, výchovné, sociální, rehabilitační a azylové péče pro novorozen-
ce, kojence a děti handicapované. Ústav zabezpečuje i azylové ubytování 
pro matky s dětmi, které se ocitly ve stavu nouze, dále může zajistit přechodné 
ubytování pro matky před porodem. Mezi poskytované služby patří také kom-
plexní péče o děti  před jejich umístěním do náhradních rodin (adopce, pěs-
tounská péče).

• LANO, o.s.
Lano vyvíjí svoji práci od září 2004, kdy zahájil činnost středoškolský klub Volant 
a o měsíc později klub TAMtam pro děti školního věku. Oba kluby nabízejí roz-
manité využití volného času pro děti a mládež.
Programy a projekty obou klubů jsou zaměřeny tak, aby mladým lidem pomá-
haly najít správný směr, přátelství, lásku a přijetí, podněcovaly k přemýšlení nad 
svými životy a povzbuzovaly k hledání odpovědí na nejrůznější otázky. Klub 
TAMtam je zaměřený na děti ze sociálně slabších a problémových rodin. Klub 
Volant a klub Exit316 se orientuje na mládež ve věku od 15 do 22 let, které nabí-
zejí víkendové pobyty, letní tábor s výukou cizího jazyka, pořádají víkendové 
programy - Sobota bez televize a letní příměstský tábor - Okolopuťák.

• Pontis Šumperk, o.p.s. - nízkoprahový klub RACHOT
Cílovou skupinou jsou děti a mládež s rizikovými způsoby trávení volného času 
ve věku 13-18 let a cílem služby je nabídnout jim co nejširší a nejpestřejší nabíd-
ku možností trávení volného času v prostoru chráněném před negativními soci-
álními vlivy. Hlavním cílem této služby je potom prevence sociálně nežádou-
cích jevů. 
NC nabízí jak aktivní činnosti (výtvarná dílna, drátování, modelování, počíta-
čová učebna, internet, hry, stolní hry, šachy, dáma, karty, ping-pong, šipky, 
stolní fotbal, kulečník, pomoc s přípravou do školy atp.), tak i pasivní trávení 
odpoledne (poslech muziky, sledování televize, kontakt s přáteli, odpočinek, 
možnost občerstvení). Součástí služeb jsou i konzultace pro rodiče, interaktivní 
besedy zaměřené na primární protidrogovou prevenci na ZŠ a SŠ.

• Pontis Šumperk, o.p.s. - mateřské centrum Babouček
Centrum je zaměřeno na matky s dětmi do 6 let. Nabízí společenský kontakt, 
volnočasové aktivity, výlety a besedy.

• Savore, o.s.
Vzniklo v roce 1998 z iniciativy šumperských Romů. V roce 1999 byla jako dlou-
hodobý projekt vytvořena kulturní, sociálně vzdělávací základna určená pro děti 



a mládež k možnosti sdružovat se a trávit společně volný čas především romských
dětí a mládeže formou dílen (výtvarná dílna, gurmánská dílna a ruční práce, taneč-
ní dílna, hudební dílna, práce na počítači, cvičení), mimoškolní příprava (psaní 
domácích úkolů, doučování, procvičování probraného učiva) a předškolní přípra-
va (příprava na vstup do školy, práce se školními pomůckami, poznávání barev, 
čísel a písmen). OS Savore pořádá každoročně také několik akcí - např. Romano 
Džives, taneční vystoupení na Moravské romské pouti, výlety, letní tábor a další.

2.1.      Členové pracovní skupiny

2.2.    SWOT analýza pracovní skupiny Děti, mládež a rodina
Aby bylo možno stanovit cíle pro tuto cílovou skupinu, byla zpracována SWOT 

analýza, která je aktuálním hodnocením zainteresovaných pracovníků, kteří přímo 
s touto skupinou pracují a mají nejen bohaté zkušenosti, ale i vize, jak a kde danou 
oblast posílit.

Ve městě je zřejmá velmi dobrá spolupráce mezi jednotlivými subjekty zabezpe-
čujícími skupinu dětí, mládeže i rodiny a patří proto mezi silné stránky SWOT analýzy. 
Předpokladem ke splnění vizí a cílů je zájem všech zainteresovaných se na této 
činnosti aktivně podílet.
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Bc. Radmila Kouřilová
- vedoucí skupiny
Mgr. Jarmila Švecová
Ing. Mgr. Marie Jílková

Mgr. Hana Slavíková
Kristina Hrozová

Jiřina Žídková
Kamila Pluskotová

Mgr. Petr Málek
Ing. Věra Nedomová
Bc. Zdeněk Staněk
Jitka Barvichová
Eva Pšenčíková
Libuše Jersáková

MěÚ Šumperk - vedoucí odboru

Dům dětí a mládeže Vila Doris
Poradna pro ženy a dívky

Pontis Šumperk o.p.s. - Rachot
Občanské sdružení Čtyřlístek

Pontis Šumperk o.p.s. - Dům pro matky s dětmi v tísni
MěÚ Šumperk - OSPOD

MěÚ Šumperk - odbor školství, kultury a vnějších vztahů
Dětský klíč o.p.s.
ÚSP Dětské centrum
Občanské sdružení Lano
Centrum „Komín“
Fyzická osoba
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2.3.     Opatření pracovní skupiny DĚTI, MLÁDEŽ, RODINA

3.
   3.     PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Riziko zdravotního postižení v důsledku nemoci, úrazu nebo vrozené vady existuje u každého 
občana a roste s přibývajícím věkem. Zdravotním postižením se rozumí, na rozdíl od nemoci, dlouho-
dobý nebo trvalý stav, který již nelze léčbou zcela odstranit. Jeho negativní důsledky je však možno 
zmírnit soustavou promyšlených opatření, na nichž se musí podílet celá společnost. 

Tyto osoby se zdravotním postižením se setkávají s překážkami nejen při hledání zaměstnání a jeho 
udržení, ale i při hledání přístupné dopravy, při vstupu do budov a jiných zařízení nebo při získávání 
přístupu ke vzdělání a pracovní kvalifi kaci. Je nutno si uvědomit, že způsob, jakým je společnost 
organizována, vede často k tomu, že osoby se zdravotním postižením nemohou plně uplatnit svá 
základní práva a jsou ze společnosti vylučováni. 

• osoby s tělesným postižením
V odborné literatuře se považují za tělesná postižení přetrvávající nebo dočasná omezení pohy-
bové schopnosti s trvalým nebo podstatným působením na kognitivní, emocionální a sociální
výkony. Příčinou je poškození podpůrného (nosného) nebo pohybového aparátu nebo jiné orga-
nické poškození. Do této skupiny patří také jedinci zdravotně oslabení, nemocní (např. nemoci
srdce, nemoci dýchacích cest, nemoci poruch látkové přeměny, nemoci Diabetes mellitus aj.). 

.

.



•   osoby s mentálním postižením
Osoby s mentálním postižením jsou osoby se sníženými rozumovými schopnost-
mi. Podle 10. revize Mezinárodní klasifi kace nemocí dělíme mentální retardaci 
do následujících stupňů: lehká MR, středně těžká MR, těžká MR, hluboká MR, jiná 
MR, nespecifi cká MR.

•   osoby se zrakovým postižením
Zrakové postižení je vada zraku, která se projevuje nerozvinutím, snížením či ztrá-
tou výkonnosti zrakového analyzátoru a tím poruchou zrakového vnímání, ori-
entace v prostoru, pracovní činnosti spojenou s výkonností a působí i následné 
narušení v oblasti sociálních vztahů. 

•   osoby se sluchovým postižením
U osob se sluchovým postižením je omezení orientace podle zvuků a omeze-
ní dorozumění závislé na typu a stupni sluchové vady. Stupně sluchových vad: 
lehká ztráta sluchu, střední ZS, středně těžká ZS, těžká ZS, velmi těžká ZS, neslyšící, 
ohluchlost.

•   osoby s kombinovaným postižením
Kombinace např. tělesného postižení s postižením mentálním, sluchovým nebo 
zrakovým.

Pracovní skupina si zvolila vzhledem k širokému záběru cílové skupiny a množství 
drobných poskytovatelů, kteří jsou specializovaně zaměření, adekvátní styl práce. 
K jednání pracovní skupiny byli zváni externí spolupracovníci, kteří zastupovali jed-
notlivé specifi cké cílové skupiny (např. SONS za osoby se zrakovým postižením, Dět-
ský klíč a Pomněnka za osoby s mentálním postižením apod.)

 
    3.2.     SWOT analýza pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením

Při defi nici cílů vycházela skupina ze závěrů zpracovaných na základě SWOT ana-
lýzy, sociologického výzkumu (Sociotrendy) a mapování potřeb uživatelů služeb, jak 
je refl ektují spolupracující účastníci pracovní skupiny. 

 3.1.    Členové pracovní skupiny

Mgr. Vlastimil Štrpka - vedoucí skupiny

Lenka Gronychová

Bc. Jiří Skála

Dušan Ščambura

Charita Šumperk

MěÚ Šumperk, odbor SOC

uživatel

uživatel

SWOT analýza pracovní skupiny 
Osoby se zdravotním postižením

silné stránky slabé stránky

� Zmapování poskytovaných sociálních služeb 
(viz Adresá� apod.) 

� Vzájemná informovanost a komunikace mezi 
poskytovateli (nezaru�ující ovšem užší 
spolupráci, nap�. spole�né projekty) a 
M�stským ú�adem Šumperk 

� Postupn� se zlepšující p�ístup ob�an�
Šumperka k osobám s postižením (integrace 
do spole�nosti) 

� Dobrá spolupráce poskytovatel�
� Ochota pracovat na komunitním plánování 

sociálních služeb 
� Rozmanitost z�izovatel�

� Malá profesionalita poskytovatel� (nestálost 
zavedených služeb, fundraising, slabší 
administrativní zázemí a následná 
neschopnost dosáhnout na finance z EU) 

� Nízká informovanost o možnostech využívání 
sociálních služeb (nap�. chyb�jící prezentace 
na vlastních webových stránkách) 

� Neexistence pravidel pro rozvoj sociálních 
služeb (sou�asný systém rámcových smluv 
s vybranými poskytovateli je pouze popisem 
sou�asného stavu a transparentní grantový 
systém je finan�n� limitující) 

� Jednostranné preferování m�stské obecn�
prosp�šné spole�nosti ze strany zadavatele 
(finan�ní podpora, prostory a nemovitosti, 
servisní zázemí aj.); neexistence výb�rových 
�ízení p�i hledání provozovatele nových 
sociálních služeb (DPS, stacioná� pro seniory 
aj.)

� Chyb�jící návaznost sociálních služeb a 
menší d�raz poskytovatel� na komplexnost 
služeb 

� Nedostate�ná spolupráce poskytovatel� soc. 
služeb pro osoby se zdravotním postižením 
(množství sdružení, která místo spolupráce 
volí vzájemné vymezování se) 

� Chyb�jící chrán�ná pracovišt� pro osoby 
s handicapem 

� Bezbariérový p�ístup na ve�ejná místa 
(p�estože je patrná zlepšující se tendence, 
nap�. p�i realizaci nových staveb) 
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3.3.    Opatření pracovní skupiny OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

p�íležitosti ohrožení

� formulace standard� kvality sociálních služeb 
a snaha o jejich zavád�ní do praxe 

� nad�je vkládané do p�ipravovaného zákona o 
sociálních službách 

� Nejistota ve v�ci dlouhodobého financování 
(nemožnost poskytovatel� strategicky 
plánovat a racionáln� rozvíjet své služby) 

� Neochota uživatel� a rodinných p�íslušník�
spolupodílet se na hrazení finan�ních náklad�
za sociální služby 

� Nízký zájem ve�ejnosti o sociální oblast 
(finan�ní nedocen�ní pracovník� v sociálních 
službách a jejich nízká spole�enská prestiž, 
preferování jiných oblastí ze strany firem, 
nerozvinuté dobrovolnictví) 

� Zatím sporná místa v novém zákonu o 
sociálních službách (nap�. provád�cí vyhláška)



36

 4.    PRACOVNÍ SKUPINA OSOBY V KRIZI A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ

Pracovní skupina pro osoby v krizi a sociálně vyloučené má v Šumperku poměrně silné zastoupení 
čtyř organizací poskytujících služby dané cílové skupině. Jednotlivá setkání jsme využili také k pozná-
vání prostor a objektů různých poskytovatelů, jejichž jsme byli hosty.

Na některých setkáních byli kromě pravidelných členů jmenovaných níže příležitostně také zástupci 
dalších organizací souvisejících s cílovou skupinou osob v krizi (Domov pro matky s dětmi – Pontis o.p.s., 
Rachot – nízkoprahový klub pro mládež – Pontis o.p.s.).

Pokud byla na programu specifi cká problematika, byli přizváni také hosté, např. při projednávání 
problematiky denního centra zástupci Českých drah, při nabídce nových aktivit zaměřených na ani-
malterapií pro široké spektrum sociálních služeb - zástupci Na Dobré cestě o.p.s. - Nový Malín atp.

Za devět setkání pracovní skupiny (za 18 měsíců) byl zaznamenán velký posun ve vzájemné infor-
movanosti, spolupráci, schopnosti diskuze a nalézání společných  východisek. Činnost v pracovní sku-
pině nás obohatila nejen po stránce komplexnějšího vnímání naší cílové skupiny, ale i celého systému 
sociálních služeb ve městě. Vyjasnily se priority další práce s naší cílovou skupinou,  navázané vztahy  
znamenaly posun směrem k užší spolupráci i v profesní oblasti, která se už během procesu projevila 
v jasný prospěch našich uživatelů.

Zapojení uživatelů do práce na komunitním plánování je nosným prvkem celého dění. Našich spo-
lečných diskusních setkání se aktivně a se zájmem zúčastňoval uživatel služeb z Ubytovny pro občany 
v nouzi. Vzhledem k jeho dovednostem při práci s výpočetní technikou mohl být v kontaktu s pracovní 
skupinou také formou e-mailu.

Všichni členové se aktivně účastnili všech setkání s veřejností, která v rámci KPSS proběhla, a to jak 
formou spolupráce na přípravách, tak vlastní prezentací. Na těchto místech docházelo k zajímavým 
diskusím a setkáním, např. s rodinnými příslušníky našich uživatelů, se zájemci z řad laické veřejnosti i 
ostatních poskytovatelů sociálních služeb.

Cílová skupina osob a příčiny sociálního vyloučení 
Jedná se o pestrý soubor životních událostí, které mohou kohokoliv z nás dostat do sociální izolace, 

krize či do situace bez střechy nad hlavou.  Vzrůstající procento zadluženosti společnosti, vysoká neza-
městnanost nebo i tak obvyklý jev jako je rozvod či rozchod partnerů – to vše jsou prvky, které pokud 
se sejdou v jeden čas v jednom lidském životě, mohou vést až k úplnému rozpadu dosavadních jistot. 
Co se omamných látek týče, můžeme se domnívat, že jejich užívání – či spíše neužívání - máme snad 
ve vlastní moci - na rozdíl od např. duševní nemoci, kterou sami neovlivníme a která může být další 
příčinou či spolupříčinou sociálního vyloučení. Ale široce tolerovaná droga jménem alkohol často píše 
jiné příběhy...

… jsou to příběhy běžného života kolem nás. Jsou to příběhy, které nutně potřebují nový začátek. 
Možná již několikátý, na který už nestačí jen vlastní síly. Proto je nutné mít místo, kam mohu jít, když už 
nic nefunguje. Nebo když potřebuji jen na chvíli podržet, aby se křehký domek z karet úplně nerozsypal 
– třeba i jen měsíc nouzového ubytování může pomoci udržet práci a díky tomu nalézt další bydlení... 
Nebo kdo může vyčíslit hodnotu „čerstvého“ zápočtového listu pro dlouhodobě nezaměstnaného, 
pro občany vracející se po výkonu trestu nebo doprovod v prvních krocích samostatného života sotva 
dospělého, který právě opustil brány Dětského domova?

Na mnoho našich spoluobčanů nikdo nečeká. Sociální služby sice nikdy nenahradí chybějící rodin-
né zázemí – ale zkuste si představit, kdyby jich nebylo.

 4.1.     Členové pracovní skupiny

4.

Taťána Pospíšilová, DiS. - vedoucí skupiny

Pavel Mařík

Miroslava Chlubnová, DiS.

Lenka Frodlová

Robert Poch

Bc. Miloš Kubíček

Hana Obrová

Vladimír Horváth

Roman Pomajbík

Armáda spásy, Šumperk

Armáda spásy, Šumperk

Armáda spásy, Šumperk

MěÚ Šumperk, odbor SOC

Pontis Šumperk o.p.s. - UON

Pontis Šumperk o.p.s. - K-centrum

Pontis Šumperk o.p.s. - K-centrum

Savore, o.s.

uživatel



SWOT analýza pracovní skupiny 
Osoby v krizi a sociáln� vylou�ení 

silné stránky slabé stránky

� Optimální kapacita ubytování pro osoby 
bez p�íst�eší z hlediska využití (As) 

� Dobré praktické a osobnostní p�edpoklady 
pracovník�

� Dobrá spolupráce mezi místní 
samosprávou a NNO 

� Schopnost �erpání finan�ních zdroj� z EU 
� Zavád�ní Standard� kvality sociálních 

služeb 
� Existence služeb / aktivit sm��ujících ke 

snižování rizik 
� Rozvinutá terénní práce K-centra 
� Dostupnost služeb, zájem uživatel� o 

služby 
� Aktivní �ešení sociálních pot�eb obyvatel ze 

strany M�sta Šumperka  

� Nedostate�ná odborná a teoretická pr�prava
pracovník�

� Nedostate�ná ubytovací kapacita pro n�které
cílové skupiny 

� Neexistující ubytování pro ženy bez p�íst�eší
� Chyb�jící služby krizové intervence (pouze 1 

krizový byt) 
� Absence návazných služeb typu chrán�né

bydlení, byty na p�li cesty, denní centrum pro 
bezdomovce, sociální bydlení, chrán�né
dílny pro: osoby po lé�b� závislostí, osoby 
s duševní poruchou, osoby po výkonu trestu, 
osoby opoušt�jící za�ízení ústavní pé�e, 
osoby bez p�íst�eší. 

� Suplování neexistujících služeb jinými typy 
služeb 

� Nízká spole�enská prestiž pracovník�
pracujících s osobami v krizi a 
soc.vylou�enými 

� Po�áte�ní fáze terénní práce u n�kterých 
organizací (As, MÚ, Pontis – Rachot) 

p�íležitosti ohrožení

� Optimalizace po�tu uživatel� na 1 
sociálního pracovníka �i pracovníka v 
soc.službách 

� Podpora a rozši�ování terénní soc.práce 
� Rozvoj �i pokra�ování spolupráce s PMS 

(Proba�ní a media�ní služba) 
jnost � Informa�ní kampan� pro ve�e

� Podporované zam�stnávání 
Vnit�ní diferenciace spektra služeb, tj. 
Z�ízení denního centra pro bezdomovce
ubytování pro ženy bez p�íst�eší, denní 
stacioná� a dolé�ovací programy pro osoby 

�
,

e
�

� í, zp�tná vazba na 

�
tp.)

�

�
 skupinou osob v krizi a soc. 

vylou�ených 

�

�
prestiže, nízkého 

ie na úkor sociální práce 

� tolerance návykových látek 

�

hlá a snadná, „z o�í
odklízející“ �ešení 

se závislostí a vznik za�ízení následné pé�
Podpora bezplatného p�ístupu k internetu 
(zvýšení po�íta�ové gramotnosti u cílové
skupiny osob v krizi a soc.vylou�ených) 
Pravidelné hodnocen
poskytované služby 

� Rozvoj dobrovolnictví 
Rozvoj podp�rných terapií na odborné 
úrovni (arteterapie, animalterapie a
Stabilní financování, rovnom�rné 
za�azování priorit dota�ních �ízení pro 
všechny cílové skupiny sociálních služeb 
Respekt a zvýšení spole�enské prestiže 
pracovník� se

� Zánik poskytovatel� služeb pro cílovou 
skupinu, následné zvýšení sociáln� - 
patologických jev� v�etn� rizika v�tšího 
výskytu infek�ních onemocn�ní a osob bez 
dosahu na léka�skou pé�i

� Dlouhodobé neza�le�ování cílových skupin 
osob v krizi do dota�ních �ízení 

� Nenapln�ní standard� sociálních služeb 
„Zvyšování prahu“ nízkoprahových za�ízení
(p�evaha politického vlivu nad odborným) 
Odliv kvalifikovaných pracovník� z d�vod�
nízké spole�enské 
platového ohodnocení 

� Zesilování byrokrac
� Syndrom vyho�ení

Celospole�enská 
(v�etn� alkoholu) 
Nízká informovanost ve�ejnosti, z toho 
vyplývající démonizace problému a tlak 
ve�ejnosti na ryc
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Podrobnější popis zúčastněných poskytovatelů

Savore, o.s (www.savore.cz) 
Programy zaměřené na kvalitní trávení volného času dětí a mládeže romské popula-
ce, včetně akcí během roku (tábory, vystoupení atp.).

Pontis Šumperk, o.p.s. - Ubytovna pro občany v nouzi, UON- (www.pontis.cz)
Pobytová služba azylového typu, zaměřená na občany města Šumperka, kteří se  ocitli 
v náhlé bytové nouzi. 

Pontis Šumperk, o.p.s. - K-centrum (www.pontis.cz)
Kontaktní místo pro osoby závislé na návykových či omamných látkách, s dobře zave-
denou terénní prací.

MěÚ Šumperk - (www.musumperk.cz) 
Sociální kurátor (O,25 úvazku)/sociální pracovnice MěÚ Šumperk (0,75 úvazku); terénní 
sociální pracovník města (0,5 úvazek).

Armáda spásy Šumperk (www.armadaspasy.cz)
Azylový dům a noclehárna pro muže bez přístřeší starší 18ti let, s rozvinutou terénní pra-
cí mezi cílovou skupinou.
 
    4.2.   SWOT analýza pracovní skupiny Osoby v krizi a sociálně vyloučení

Nejvíce setkání bylo věnováno SWOT analýze. Jejímu vypracování skupi-
na věnovala maximální pozornost, po nosných diskuzích na schůzkách následo-
valo shrnutí diskuze (vedoucí skupiny) a nové rozeslání k připomínkování formou 
e-mailu.
    Tímto procesem prošla analýza vícekrát. První verze vzniklá na jaře 2006 byla opět 
přehodnocena na setkáních během podzimu téhož roku. Pro takto hutný materiál bylo 
přehodnocení s určitým časovým odstupem velmi přínosné. 



  4.3.     Opatření pracovní skupiny OSOBY V KRIZI A SOCIÁLNĚ VYLOUČENÍ
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      5.   PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI
Cílovou skupinou této pracovní 

skupiny byli především občané v seni-
orském věku, i když zde řešené sociál-
ní služby se dotýkají také dalších sku-
pin, především občanů se zdravotním 
postižením.

Tato cílová skupina je pro rozvoj 
komunitních služeb poměrně zásad-
ní. Jak ukazují základní demografi cké 
údaje (viz tab. č. 1), podíl občanů star-
ších 60. let stále roste a prognózy uka-
zují na jejich stále zvyšující se počet. 
Tato skutečnost se logicky musí odra-
zit i na službách, které budou cíleně 
zaměřeny právě na tuto věkovou 
kategorii.  

Snahou bylo, aby v této pracovní skupině pracovali zástupci všech největších poskytovatelů soci-
álních služeb a také zástupci uživatelů a veřejnosti. To se povedlo a pracovní skupina se scházela v 
celkovém počtu 12 členů. Důležitou skutečností je fakt, že pracovní skupina se postupně rozrůstala o 
nové členy, kteří měli zájem zapojit se do procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě 
(Nemocnice Šumperk, a.s.). Stabilními členy pracovní skupiny se stali zástupci:

• příspěvkových organizací Olomouckého kraje
 - Domov důchodců
 - Penzion pro důchodce
 - Středisko pečovatelské služby
• nestátních neziskových organizací
 - Diakonie ČCE
 - Charita Šumperk
 - Pontis Šumperk o.p.s.
• ziskového sektoru
 - Nemocnice Šumperk, a.s.
• veřejnosti

5.

První setkání pracovní skupiny se uskutečni-
lo v listopadu 2005 a poslední v dubnu 2007. 
Celkem se za 18 měsíců uskutečnilo devět 
pracovních setkání. Stěžejní činností se stalo 
mapování služeb pro seniory, rozbor výsled-
ků Analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb, 
práce s názory veřejnosti a následnému sesta-
vování SWOT analýzy. Vše vyústilo v precizová-
ní návrhů opatření pro rozvoj služeb pro seniory 
ve městě Šumperku.

5.1.   Členové pracovní skupiny

5.2.   SWOT analýza pracovní skupiny Senioři
Tato SWOT analýza vznikala průběžně, několikrát se měnila a doplňovala. Při její tvorbě byla vždy 

snaha reagovat na průběh procesu komunitního plánování (analýzy, setkání s veřejností apod.). 
Výsledná podoba byla použita při tvorbě SWOT analýzy sociálních služeb ve městě Šumperku.

Mgr. Miroslav Podhajský - vedoucí skupiny PONTIS Šumperk, o.p.s. 

Zde�ka Hrubá, Dis. Pontis Šumperk, o.p.s. 

Dagmar Hr�zková St�edisko pe�ovatelské služby Šumperk 

Eva Jehurnová St�edisko pe�ovatelské služby Šumperk 

Andrea Jen�ková, DiS. Pontis Šumperk, o.p.s. 

Dagmar Matušková uživatelka služeb 

Ing. Hana �ezá�ová Diakonie �CE - st�edisko Sobotín 

Dagmar Soldánová ve�ejnost

Dana Štefe�ková Nemocnice Šumperk, a.s. 

Bc. Markéta Urbanová Charita Šumperk 

Ji�í Klimeš Penzion pro d�chodce Šumperk 

Ing. Jaroslav Paseka Domov d�chodc� Šumperk

Pontis Šumperk o.p.s.Pontis Šumperk o.p.s.
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5.3.   Opatření pracovní skupiny SENIOŘI
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