
 
 

Projekt „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“ 

registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/78.00048 

"Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR." 

 

 

  

VYHODNOCENÍ PROCESU KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 

V ŠUMPERKU 07/2007 – 05/2012



 
 

Projekt „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“ 

registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/78.00048 

 

 

"Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního 

programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR." 

 1 z 13 

OBSAH 

 
1. Úvod .................................................................................................................................................................... 1 
1.1. Historický základ vývoje podpory procesu KPSS ve městě Šumperku .................................................... 1 
1.2. Hodnocení řízení procesu ........................................................................................................................... 2 
1.2.1. Hodnocení řízení procesu z pohledu funkčnosti organizační struktury a kompetencí ........................... 2 
1.2.2. Hodnocení řízení metodické podpory a vzdělávání .................................................................................. 2 
1.3. Hodnocení komunikace .............................................................................................................................. 2 
1.3.1. Informovanost občanů ................................................................................................................................ 2 
1.3.2. Komunikace s politickou reprezentací města Šumperka ......................................................................... 3 
1.3.3. Komunikace s krajskou úrovní střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb ............................. 3 
2. Vyhodnocení naplnění opatření „Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Šumperku na 

období let 2007 – 2015“ ................................................................................................................................. 4 
2.1. Slovní zhodnocení naplňování opatření Komunitního plánu .................................................................... 4 
2.1.1. Cíl A: Vytvořit kvalitní systém sociálních služeb ........................................................................................ 4 
2.1.2. Cíl B: Umožnit občanům podílet se na plánování a rozvoji sociálních služeb ......................................... 8 
2.1.3. Cíl C: Vytvořit rovné podmínky pro poskytovatele sociálních služeb ........................................................ 9 
2.1.4. Cíl D: Doporuční pro krajská opatření ........................................................................................................ 9 
2.2. Průběh vývoje sítě sociálních a návazných služeb ve sledovaném období 07/2007 – 05/2012 ...... 10 
2.2.1. Porovnání poskytovaných služeb pro cílové skupiny .............................................................................. 10 
2.2.2. Přehled poskytovaných služeb ................................................................................................................. 10 
3. Shrnutí .............................................................................................................................................................. 12 
 

 

1. ÚVOD 

„Komunitní plán sociálních služeb ve městě Šumperk na období let 2007–2015“ (dále jen 

Komunitní plán) byl schválen usnesením zastupitelstva města č. 896/07 ze dne 31. 5. 2007. Komunitní 

plán je součástí dokumentu „Strategický plán rozvoje města Šumperka“, v rámci kterého je Komunitní plán 

samostatným strategickým dokumentem pro sociální oblast. Jednotlivá opatření, na jejichž realizaci se 

podílelo i město Šumperk, pak byla zařazována do Akčních plánů města, zpravidla na dva roky.  

„Komunitní plán sociálních služeb ve městě Šumperk na období let 2007–2015“ byl poskytnut 

Olomouckému kraji pro potřeby tvorby krajského střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. 

Opatření Komunitního plánu jsou svou strukturou uzpůsobeny dlouhému časovému období 

působnosti Komunitního plánu města Šumperka, a to na roky 2007–2015. Opatření jsou do jisté míry 

obecná a za jejich naplňování neodpovídá konkrétní organizace, opatření jsou platná po celou dobu 

platnosti Komunitního plánu. 

Po zpracování a schválení dokumentu následovalo období jeho realizace, naplňování stanovených 

opatření. Sledované období bylo stanoveno od 1. 7. 2007 do 31. 5. 2012. Pro období implementace 

opatření Komunitního plánu byla zachována činnost koordinační skupiny KPSS, se členy pracovních skupin 

byl udržován e-mailový, telefonický nebo osobní kontakt.  

Na období implementace nebyl zpracován žádný dokument, v roce 2011 byla zpracována Pravidla 

pro přijímání změn v Komunitním plánu. 

 

1.1. HISTORICKÝ ZÁKLAD VÝVOJE PODPORY PROCESU KPSS VE MĚSTĚ ŠUMPERKU 

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. Toto bylo schváleno 

také usnesením zastupitelstva města č. 736/04.  

Dne 1. 3. 2005 město Šumperk podalo žádost na financování procesu KPSS v souvislosti s výzvou 

prvního kola grantového schématu SROP. V červnu 2005 byla schválena finanční podpora ze strukturálních 

fondů EU a státního rozpočtu na realizaci projektu „Komunitní plánování sociálních služeb města 

Šumperk“, reg. č. projektu: CZ.04.1.05/3.2.49.1/2002. 20. 9. 2005 pak byla podepsána smlouva 

o poskytnutí finanční podpory. Projekt byl realizován v období do 30. 6. 2007 a hlavním výstupem byl 
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„Komunitní plán sociálních služeb ve městě Šumperk na období let 2007–2015“ a „Adresář poskytovatelů 

sociálních služeb v Šumperku“. 

 

1.2. HODNOCENÍ ŘÍZENÍ PROCESU 

1.2.1. Hodnocení řízení procesu z pohledu funkčnosti organizační struktury a kompetencí 

Proces komunitního plánování sociálních služeb ve městě Šumperku v období do 05/2012 nebyl 

podpořen základními dokumenty vymezujícími činnost a způsoby jednání koordinační a pracovních skupin 

(statut, jednací řád). 

 

1.2.2. Hodnocení řízení metodické podpory a vzdělávání  

 Období 20. 9. 2005 – 30. 6. 2007, realizace projektu SROP „Komunitní plánování sociálních 

služeb města Šumperk“, reg. č. projektu: CZ.04.1.05/3.2.49.1/2002: 

 Metodické vedení procesu KPSS, zajištění supervize a konzultací v rámci projektu „Podpora 

komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“, který byl realizován 

Poradenským centrem sociálních služeb Olomouckého kraje, p.o. 

 3 vzdělávací moduly v procesu komunitního plánování sociálních služeb pro zástupce 

zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb, včetně zajištění poradenské činnosti 

a supervizí v rámci projektu „Vzdělávací programy komunitního plánování sociálních služeb 

v Olomouckém kraji“ č. CZ.04.1.03/2.1.15.3/0085 (09/2006 – 06/2008). 

 Období 07/2007 – 05/2012:  

 Metodická podpora a vzdělávání v rámci střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

Olomouckého kraje.  

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, reg. číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/05.00037 

(1. 2. 2010 – 31. 1. 2012), metodik/vzdělavatel projektu poskytoval metodickou podporu 

procesu KPSS ve městě Šumperku. 

 

1.3. HODNOCENÍ KOMUNIKACE 

 Období 20. 9. 2005 – 30. 6. 2007: koordinační skupinou KPSS byl zpracováván a RM 

předkládán „Plán komunitního plánování na 1 rok“.  

 Období 07/2007 – 05/2012: Komunikační plán jako dokument pro implementační fázi procesu 

KPSS v Šumperku zpracován nebyl. 

 

1.3.1. Informovanost občanů 

Kapitola 5. 5. Komunitního plánu „Oslovení veřejnosti, veřejná setkání“ 

 

20. 9. 2005 – 30. 6. 2007 07/2007 – 05/2012 

a) informační kampaň: a) informační kampaň: 

 Informační letáky projektu KPSS, poskytovatelů 

sociálních služeb 

 Horizont/Zpravodaj 

 Webové stránky projektu, poskytovatelů 

sociálních služeb 

 Adresář poskytovatelů sociálních služeb 

(02/2006; 12/2006)) 

 Informační letáky poskytovatelů soc. služeb 

 Zvukové informační panely 

 Webové stránky projektu, poskytovatelů sociálních 

služeb 

 Adresář poskytovatelů soc. služeb a služeb 

navazujících (08/2009) 

 Zpravodaj: informace poskytovatelů sociálních 

služeb 
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B) SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ B) SETKÁNÍ S VEŘEJNOSTÍ 

 5x  

 Na setkáních poskytovatelé sociálních služeb 

prezentovali svou činnost 

 Akce byly doprovázeny kulturním programem, na 

 Setkání realizovaná městem Šumperk, kterého by 

se účastnili všichni poskytovatelů sociálních 

služeb, nebyla od doby ukončení projektu 

realizována. 

jehož realizaci se podíleli poskytovatelé 

i uživatelé sociálních služeb 

 Velice pozitivní ohlas u široké veřejnosti 

 Dny otevřených dveří poskytovatelů sociálních 

služeb 

c) schránky komunitního plánování c) schránky komunitního plánování 

 3x na frekventovaných místech ve městě 

 Ani jedna připomínka 

 3x na frekventovaných místech ve městě 

 Ani jedna připomínka 

 

1.3.2. Komunikace s politickou reprezentací města Šumperka 

 Období 20. 9. 2005 – 30. 6. 2007 

Minimálně 1x ročně předkládána zpráva o průběhu realizace projektu RM. 

 07/2007 – 05/2012 

Prostřednictvím odboru sociálních věcí byla 1x ročně zpracovávána zpráva o sociální situaci ve 

městě. 

 

1.3.3. Komunikace s krajskou úrovní střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb 

 Prostřednictvím koordinátorky KPSS města Šumperka jsou pravidelně předávány informace 

o procesu KPSS ve městě Šumperku na Krajské koordinační skupině (KRKOS), která se schází 

minimálně 4x ročně a je komunikační platformou mezi obecní a krajskou úrovní střednědobého 

plánování rozvoje sociálních služeb metodou komunitního plánování. 

 Prostřednictvím vybraných členů v pracovních skupinách střednědobého plánování rozvoje 

sociálních služeb na krajské úrovni (6 členů pracovních skupin nebo zástupců poskytovatelů 

sociálních služeb v Šumperku). 
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2. VYHODNOCENÍ NAPLNĚNÍ OPATŘENÍ „KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH 

SLUŽEB VE MĚSTĚ ŠUMPERKU NA OBDOBÍ LET 2007–2015“ 

2.1. SLOVNÍ ZHODNOCENÍ NAPLŇOVÁNÍ OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU 

Vzhledem ke struktuře opatření Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Šumperk byla 

jednotlivá opatření vyhodnocena pouze slovní formou. Slovní zhodnocení představuje souhrn realizovaných 

aktivit v období 07/2007 – 05/2012 vedoucích k naplňování opatření a to včetně nepodpořených projektů. 

Vzhledem k platnosti Komunitního plánu a opatření do roku 2015, resp. do vzniku následného 

Komunitního plánu, neobsahuje zhodnocení závěr naplněno – rozpracováno – nenaplněno. 

Komunitní plán obsahuje celkem 4 cíle, k jejichž naplnění bylo stanoveno 9 priorit a 28 opatření. 

 

 POČET OPATŘENÍ 

Systémová opatření 9 

PS I; Děti, mládež a rodina 4 

PS II; Osoby se zdravotním postižením 4 

PS III; Osoby v krizi a sociálně vyloučeni 7 

PS IV; Senioři 4 

CELKEM  28 

 

2.1.1. Cíl A: Vytvořit kvalitní systém sociálních služeb 

PRIORITA A. 1.: Rozšíření stávající nabídky sociálních služeb 

Systémové opatření: Iniciovat nové typy služeb, které ve městě chybí, příp. přeorganizovat a rozvíjet 

služby na základě zjištěných potřeb uživatelů 

 Občanská poradna SPOLEČNĚ–JEKHTANE, o. s., detašované pracoviště 

Šumperk: od r. 2008 odborné sociální poradenství (zaměření zejména na 

dluhovou problematiku); 

 TyfloCentrum: 1. 10. 2008 – 30. 9. 2012, v rámci Zajištění dostupnosti vybraných 

sociálních služeb v Olomouckém kraji: sociální rehabilitace; 

 Dětský klíč: služba sociální rehabilitace – spolupráce s Charitou Šumperk 

v administrativních činnostech; 

 Armáda spásy, Centrum sociálních služeb: Nízkoprahové denní centrum pro 

osoby bez přístřeší; 

 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením Šumperk (SPMP): od r. 2012 

chráněné bydlení, odlehčovací služba – kapacita 2 uživatelé, cílová skupina: 

osoby s mentálním či kombinovaným postižením ve věku 6–40 let. 

 

PRACOVNÍ SKUPINA I: DĚTI, MLÁDEŽ A RODINA: 

Opatření 1. 1. Dům na půl cesty 

   Realizace Domu na půl cesty byla součástí projektu na Integrované zařízení 

sociálních služeb, který byl podán do ROP Střední Morava, výzva č. 15 – 2.2.2 

Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb – projekt nepodpoř; 

 Diakonie CCE – středisko Sobotín (DPC Jeseník, DPC Sobotín):  

 od roku 2010; pro lidi ve věku od 18 do 26 let, kteří přicházejí z dětských 

domovů, výchovných ústavů, nefunkčních rodin, náhradní rodinné péče, výkonu 

trestu; kapacita 12 míst. 

Opatření 1. 2. Sociální byty na přechodné období 

   PONTIS Šumperk, o.p.s.: 

 disponuje třemi tzv. sociálními byty (2x 1+1; 1x 3+1). Poslední stupeň azylového 

bydlení k dočasnému ubytování občanů, kteří prošli systémem azylového bydlení 
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PONTIS Šumperk, o.p.s..; 

 provozuje i komerční ubytovnu, kde jsou 2 byty pro rodiny s dětmi. 

Opatření 1.3. Komplexní primárně preventivní program (KPPP) 

   nepřetržitě od roku 2003. Přednášková činnosti pro druhý stupeň ZŠ a odpovídající 

ročníky víceletého gymnázia. Více informací o programu je na webových stránkách 

města Šumperka, sekce Občan → prevence kriminality → Komplexní primárně 

preventivní program. 

Opatření 1.4. Systém včasné intervence (SVI) 

   v roce 2007 realizován v celém okrese Šumperk. Od 1. 1. 2008 je SVI v provozu; 

 v rámci programu prevence kriminality MVČR jsou realizovány projekty a aktivity dle 

principů SVI: komplex efektivních opatření pro práci s rizikovými a ohroženými 

dětmi a mládeží a jejich rodinami. Více informací na webových stránkách města 

Šumperka. 

  

PRACOVNÍ SKUPINA II: OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

Opatření 2.1. Podpora terénních sociálních služeb 

   Charita Šumperk a PONTIS Šumperk o.p.s. – v roce 2008 rozšířili možnost využívat 

pečovatelskou službu také mimo základní pracovní dobu (večery, víkendy – byť 

v omezeném rozsahu); 

 Regionální středisko TyfloCentra Olomouc, o.p.s. – zprostředkování výuky obsluhy 

náročných kompenzačních pomůcek (PC) v místě bydliště klienta; 

 Regionální středisko TyfloCentra Olomouc, o.p.s. – Podpora klienta v kontaktu 

s potenciálním zaměstnavatelem eventuálně pracovní asistence na pracovišti; 

 Regionální středisko TyfloCentra Olomouc, o.p.s. – Zprostředkování dalších činností 

TC Olomouc: tréninkové zaměstnávání zrakově postižených klientů; 

 Středisko rané péče SPRP Olomouc: poradenské služby rodinám s dětmi se 

zrakovým a kombinovaným postižením a rodinám s dětmi s tělesným, mentálním a 

kombinovaným postižením v Olomouckém kraji; 

 Armáda spásy, Centrum sociálních služeb, Centrum sociálních služeb: monitoring i 

osob se zdravotním postižením spadajících do cílové skupiny; 

 Dětský klíč: terénní osobní asistence a ambulantní odlehčovací služby pro klienty 

s autismem od roku 2007. Od roku 2012 mohou klienti využívat terénní 

odlehčovací službu; 

 Nouzové signalizační zařízení: od roku 2012 zajištěno přes Život 90 (viz opatření 

4.4.). 

 Opatření 2.2. Podpora vytváření chráněných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením 

(popř. chráněné dílny) 

   ZŠ a SŠ Pomněnka, o.p.s.: 4 chráněna prac. místa ve školní kuchyni od r. 2000; 

 Charita Šumperk zahájila od února 2008 činnost chráněné dílny pro osoby se 

zdravotním postižením nebo znevýhodněním – městské veřejné toalety; 

 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením (SPMP) Šumperk: od 01/2012 

vzniklo 7 chráněných pracovních míst (3 prac. místa – prádelna, 3 prac. místa – 

úklid, 1 prac. místo – údržba zeleně). V roce 2012 přijalo SPMP Šumperk do 

pracovního procesu 14 osob se ZP. 

 Opatření 2.3. Zajištění bezbariérového přístupu na veřejná místa 

   TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.: Individuální konzultace bezbariérovosti s ohledem na 

potřeby skupiny zrakově postižených; 

 Bezbariérovost ve městě se daří zvyšovat, např. výtah na radnici, bezbariérová 

budova nového objektu společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s., která nabízí širokou 

škálu nejen sociálních služeb; 

 Armáda spásy, Centrum sociálních služeb: zajištění úprav objektu v rámci nově 

http://www.sumperk.cz/cs/obcan/prevence-kriminality/kppp-komplexni-primarne-preventivni-program/
http://www.sumperk.cz/cs/obcan/prevence-kriminality/programy-a-projekty-prevence-kriminality/
http://www.zivot90.cz/4-socialni-sluzby/10-tisnova-pece-areion
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otevřené akreditované služby (Nízkoprahové denní centrum) je objekt bezbariérový. 

Opatření 2.4. Chráněné bydlení pro osoby se zdravotním postižením 

   SPMP Šumperk: 

 od r. 2005 poskytuje služby podporovaného bydlení pro 8 osob s mentálním 

postižením (Temenická 104); 

 v roce 2012 zaregistrovala dvě nové služby: 

 Chráněné bydlení Pomněnka (pobytová služba): kapacita 8 klientů; 

 Odlehčovací služba Pomněnka: kapacita 2 uživatelé, cílová skupina: osoby 

s mentálním či kombinovaným postižením ve věku 6–40 let. 

 Armáda spásy, Centrum sociálních služeb:  

 v rámci poskytovaných služeb zabezpečuje i osoby se ZP (s výjimkou imobilních 

osob); 

 Dětský klíč:  

 od r. 2012 mohou klienti využívat odlehčovací byt, v roce 2012 byla nabídka 

rozšířena o druhý odlehčovací byt. 

 

PRACOVNÍ SKUPINA III: OSOBY V KRIZI A SOCIÁLNĚ VYLOUČENI 

Opatření 3.1. Nízkoprahová denní centra pro osoby ohrožené sociální exkluzí 

   Armáda spásy Šumperk, Centrum sociálních služeb: 

 Nízkoprahové denní centrum pro osoby bez přístřeší od 01/2011, kapacita: 

20 osob, v zimě možnost navýšení kapacity, provozní doba po–pá od 9:00 do 

16:00 hod. 

 Opatření 3.2. Azylový dům pro ženy, popř. matky s dětmi bez přístřeší 

   Armáda spásy, Centrum sociálních služeb:  

 noclehárna pro ženy – od 1. 1. 2008, kapacita 6 lůžek; 

 azylový dům pro ženy – od 14. 10. 2008, kapacita 5 lůžek; 

 PONTIS Šumperk, o.p.s.:  

 azylový dům pro rodiče s dětmi: kapacita 14 bytů (rodič + max. 4 děti);  

 nadstandard azylového domu jsou 2–3 byty v ubytovně, které se dají přizpůsobit 

velikosti rodiny. 

 Opatření 3.3. Dům na půl cesty 

   PONTIS Šumperk, o.p.s.: zahrnuto do projektu Integrovaného zařízení sociálních 

služeb – projekt nepodpořen; 

 Diakonie CCE – středisko Sobotín (DPC Jeseník, DPC Sobotín):  

 od roku 2010; pro lidi ve věku od 18 do 26 let, kteří přicházejí z dětských 

domovů, výchovných ústavů, nefunkčních rodin, náhradní rodinné péče, výkonu 

trestu; kapacita 12 míst. 

 Opatření 3.4. Krizová pomoc 

   PONTIS Šumperk, o.p.s.: 

 Krizový byt – dočasné ubytování v krizové situaci (1 týden); 

 zvažována varianta zřízení druhého krizového bytu pro osamělé rodiče s dětmi na 

Armádě spásy Šumperk, po průzkumu v rámci cílové skupiny bylo zjištěno, že 

dosavadní kapacita je pro město Šumperk dostačující. 

 Armáda spásy, Centrum sociálních služeb:  

 ambulantní službou pro osoby bez přístřeší je noclehárna (od r. 2008 i pro ženy). 

 Opatření 3.5. Podpora terénní práce a služeb následné péče 

   Res-Sef, o.s.: terénní práce pro drogově závislé; 

 Armáda spásy, Centrum sociálních služeb: terénní práce mezi osobami bez přístřeší a 

ohrož. soc. vyloučením jako součást služeb NDC a azylového domu (2x 0,5 úvazku); 

 Město Šumperk: terénní práce pro osoby ohrožené soc. vyloučením, nabídka 

volnočasových aktivit pro děti ohrožené sociálním vyloučením ve věku 4–12 let; 
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 SPOLEČNĚ – JEHETANE, o.s.:  

 od 01/2011: Terénní programy Šumpersko – služba je určena osobám žijícím v 

sociálně vyloučených komunitách (v Šumperku a Šumperských lokalitách). 

Opatření 3.6. Podporované zaměstnávání 

   SPMP Šumperk: Agentura podporovaného zaměstnávání Pomněnka:  

 od r. 2007, služba sociální rehabilitace – cílová skupina osoby se zdravotním, 

mentálním a kombinovaným postižením; 

 Armáda spásy, Centrum sociálních služeb:  

 po projektu Aktivizace lidí bez přístřeší pokračuje v zaměstnávání znevýhodněných 

na trhu práce;  

 realizovala od 1. 6. 2009 do 31. 1. 2011 projekt podporovaného zaměstnávání 

SYMOP – normální je pracovat. Projekt byl na dobu 20 měs., zaměstnání pro 

cílovou skupinu bylo na 13 měsíců pro celkem 10 osob z řad osob bez přístřeší a 

ohrožených bezdomovectvím; 

 připravila v roce 2012 návazný projekt podporovaného zaměstnávání SYMOP II. 

– normální je pracovat – projekt nebyl podpořen. 

 TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.: Komplexní program podpory zaměstnávání osob se 

zrakovým postižením v Olomouckém kraji; 1. 2. 2010 – 31. 1. 2012; 

 Hedonia, s.r.o.: 1. 2. 2012 – 30. 11. 2013 zaměstnání pro dlouhodobě 

znevýhodněné na trhu práce; www.predmesti.cz. 

 Opatření 3.7. Sociální podnikání 

   Armáda spásy, Centrum sociálních služeb: 

 pokračuje v přípravách převedení provozu kuchyně do režimu sociálního 

podnikání. Práce je aktuálně ve fázi projektu. (Dále je připravována studie, která 

definuje kroky pro bezpečný přechod do režimu soc. podnikání), 2009; 

 v současnosti je provoz využit jako tréninkové pracoviště, kde lze vykonávat VS, 

VPP a OPP; 

 vyžaduje transformaci organizace na církevní organizaci, nebo o.p.s. či s.r.o., 

současně dochází k úbytku klientely zejména z Jesenicka a je třeba najít její 

náhradu zde v regionu. (Příprava finančního a marketingového plánu proběhne 

v roce 2012); 

 Hedonia, s.r.o.: Kavárna PředMěstí – sociální podnik.  

 Realizace projektu z ESF od 1. 2. 2012 – 30. 11. 2013; www.predmesti.cz. 

 

PRACOVNÍ SKUPINA IV: SENIOŘI 

Opatření 4.1. Zařízení s celodenní péči pro seniory, včetně oddělení respitní péče 

   Diakonie CCE – středisko Sobotín:  

 od r. 2007 odlehčovací služby (respitní) pro seniory s demencí: pobytové (kapacita 

6 lůžek) a ambulantní (kapacita 2 osoby); 

 Šumperská nemocnice, a.s.:  

 zřídila 15 sociálních lůžek; 

 poskytování sociálních služeb bylo zahájeno 18. 7. 2011. Lůžka jsou určena 

především seniorům, kteří již nevyžadují další ústavní zdravotní péči, ale 

vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci jiné 

fyzické osoby. Tato služba je určena pouze klientům ošetřovatelského úseku ŠN.  

 PONTIS Šumperk, o.p.s.:  

 denní stacionář VOLBA pro seniory a osoby se zdravotním postižením nad 50 let. 

 Opatření 4.2. Městský domov pro seniory 

   Zvažovalo se, že by domov pro seniory, který je krajským zařízením, přešel pod 

město Šumperk. Jednání pak v tomto smyslu nedopadla. 

 Opatření 4.3. Terénní pečovatelská služba a asistenční služba mimo pracovní dobu 

http://www.predmesti.cz/
http://www.predmesti.cz/
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   Charita Šumperk a PONTIS Šumperk, o.p.s.:  

 v r. 2008 rozšířili možnost využívat daný typ služeb také mimo základní pracovní 

dobu (večery, víkendy – byť v omezeném rozsahu); 

 Sociální služby Šumperk:  

 pečovatelská služba se poskytuje mimo pracovní dobu o víkendech formou 

dovozu obědů. 

 Opatření 4.4. Nouzové signalizační zařízení pro seniory a osoby se zdravotním postižením 

   Život 90, o.s. v roce 2012 představil tísňovou péči Areíon (www.zivot90.cz).  

  

PRIORITA A. 2.: Podpora koordinace sociálních služeb 

Systémové opatření:  Dle aktuálních potřeb jsou do Akčních plánů města zařazována jednotlivá 

opatření – projekty, na jejichž realizaci se podílí město Šumperk; 

 Koordinační skupina komunitního plánování sociálních služeb. Komise RM –

Sociální komise; 

 OP LZZ výzva č. 22 (GP 3.1.: Podpora procesů plánování sociálních služeb) 

město Šumperk bylo jedním z partnerů Poradenského centra sociálních služeb 

Olomouckého kraje, p.o. – projekt nebyl podpořen; 

 OP LZZ výzva č. 65 (GP Podpora procesů plánování sociálních služeb): město 

Šumperk bylo partnerem o.p.s. PONTIS Šumperk – projekt nebyl podpořen; 

 OP LZZ výzva č. 78 (GP Podpora procesů plánování sociálních služeb): město 

Šumperk podalo žádost na podporu procesů plánování sociálních služeb. 

  

2.1.2. Cíl B: Umožnit občanům podílet se na plánování a rozvoji sociálních služeb 

PRIORITA B. 1.: Udržitelnost procesu komunitního plánování – monitoring potřeb občanů 

Systémové opatření:  Webové stránky KPSS; 

 Schránky pro sběr připomínek od veřejnosti na veřejně dostupných místech; 

 Dny otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb. 

Priorita B. 2.: Zajistit informovanost občanů o sociálních službách 

Systémové opatření:  Informovanost je zajištěna prostřednictvím jednotlivých poskytovatelů 

sociálních služeb; 

 Aktualizace Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících – 

Šumpersko 2009; 

 Informace o poskytovatelích sociálních služeb v místním periodiku Zpravodaj; 

 Webové stránky KPSS; 

 Webové stránky poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících; 

 Zvukové informační panely v rámci Městského informačního orientačního 

systému. 

Priorita B. 3.: Podpora rozvoje dobrovolnictví, svépomoci a sousedské výpomoci 

Systémové opatření:  Šumperská nemocnice, a.s.: podpora rozvoje dobrovolnictví od 1. 11. 2011; 

 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS): v dikci zákona 

o dobrovolnické službě. 12 registrovaných dobrovolníků, 18 neregistrovaných, 

5 v rámci veřejné služby k 31. 10. 2012; 

 PONTIS Šumperk, o.p.s.: od r. 2012 při akcích společnosti, sociálně 

aktivizačních službách, v pečovatelské službě, vždy za přítomnosti stálého 

pracovníka; 

 Armáda spásy, Centrum sociálních služeb: dobrovolníci často z řad bývalých 

uživatelů sociálních služeb AS v kuchyni a na rozvoz jídla; 

 Charita Šumperk: 3 stálí dobrovolníci.  

http://www.zivot90.cz/4-socialni-sluzby/10-tisnova-pece-areion
http://www.zivot90.cz/
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2.1.3. Cíl C: Vytvořit rovné podmínky pro poskytovatele sociálních služeb 

PRIORITA C. 1.: Vytvoření systému nefinanční podpory sociálních služeb na území města Šumperka 

Systémové opatření:  Aktualizace Adresáře poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících – 

Šumpersko 2009; 

 Webové stránky KPSS; 

 Vyjádření Odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk k žádostem o poskytnutí dotace 

poskytovatelům sociálních služeb (soulad s cíli a opatřením Komunitního plánu). 

 PRIORITA C. 2. Vytvoření systému finanční podpory sociálních služeb na území města Šumperka  

Systémové opatření:  Veřejná finanční podpora poskytovatelům sociálních služeb; 

 Granty a dotace města Šumperk. 

 

2.1.4. Cíl D: Doporuční pro krajská opatření 

PRIORITA D. 1. Domov se zvláštním režimem 

Systémové opatření:  Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Šumperk: 

 vstoupila v jednání s Krajským úřadem o potřebě vzniku sociální služby 

tohoto typu pro osoby v krizi (osoby s nízkými příjmy, osoby s alkoholovou 

minulostí; 

 jednání s ÚZSVM o převodu objektu v areálu Luže na Armádu spásy/město 

Šumperk. 

PRIORITA D. 2.: Rovnoměrné rozložení priorit krajských dotačních titulů 

Systémové opatření: - 
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2.2. PRŮBĚH VÝVOJE SÍTĚ SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ 

07/2007 – 05/2012 

Srovnání sítě poskytovatelů sociálních a návazných služeb:  

 Adresář poskytovatelů sociálních služeb 12/2006 (pouze město Šumperk) 

 Adresář poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících 08/2009 (zahrnuto území ORP 

Šumperk) 

 

2.2.1. Porovnání poskytovaných služeb pro cílové skupiny 

 

CÍLOVÁ SKUPINA UŽIVATELŮ SLUŽEB 

Děti, mládež 

a rodina 

Osoby se 

zdrav, 

postižením 

Osoby v krizi 

a soc. 

vyloučeni 

Senioři 

Adresář 12/2006 Sociální a 

navazující služby 
7 18 11 15 

Adresář 08/2009 Sociální služby 

(108/2006 Sb.) 
10 20 9 14 

 Navazující služby 6 4 1 2 

 

 

2.2.2. Přehled poskytovaných služeb 

 POSKYTOVATEL ADRESÁŘ 

12/2006 

ADRESÁŘ 08/2009 

 Poskytovatelé sociálních 

služeb (108/2006 Sb.)  

 Poskytovatel 

návazných 

služeb 

 Počet služeb 
Počet služeb 

 Počet služeb 
Registrované  Jiné 

APLA  1 – – 1 

Armáda spásy 3 2 4 – 

Asociace rodičů a přátel zdrav. postižených 

dětí v ČR – Klub Čtyřlístek 
– – – 2 

Centrum pro rodinu Šumperk  – – – 9 

Centrum pro zdravotně postižené Ol. kraje  5 1 1 – 

DDM Vila Doris – – – zájm. kroužky 

DDM U radnice – – – Zájm. kroužky 

Český červený kříž 3 – – – 

Dětské centrum Pavučinka 6 – – 8 

Dětský klíč Šumperk, o.p.s. 3 2 1 – 

Diakonie ČCE, středisko Sobotín  – 4 – – 

Domov důchodců Libina, p. o. – 2 – – 

Domov důchodců Šumperk, p. o. 1 2 – – 

Domov Paprsek Olšany, p. o. – 1 – – 

Duha-centrum sociálních služeb Vikýřovice, 

p. o. (dříve Dětské centrum - ÚSP pro mládež 

Vikýřovice) 

2 2 – – 

Charita Šumperk 5 2 3 – 
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Kontaktní centrum péče o děti raného a 

předškolního věku 
3 – – – 

Lano, o.s. 4 1 1 – 

Liga proti rakovině 6 – – 3 

Město Šumperk – 1 1 – 

Na Dobré cestě Nový Malín, o.p.s. – – – 3 

Občanské sdružení ONŽ – poradna pro ženy 

a dívky  
5 1 1 – 

PONTIS Šumperk o. p. s.  14 8 3 – 

Savore, o.s. 4 – – – 

Středisko sociální prevence Olomouc (dříve 

Poradna pro rodinu Ol. kraje) 
1 1 1 – 

Poradna pro uživatele soc. služeb-NROZP 

v ČR 
– 1 – – 

RES-SEF Šumperk, o.s. – 3 2 – 

SONS, oblastní pobočka Šumperk 5 2 2 – 

Sociální služby Šumperk, p.o. (dříve Penzion 

pro důchodce a Středisko pečovatelské 

služby 

2 2 – – 

Společně–Jekhetane, o.s. – 1 – – 

Společnost pro podporu lidí s mentálním 

postižením v ČR 
4 3 – – 

Svaz diabetiků ČR, Územní organizace 

Šumperk  
4 – – 2 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR  – 1 1 – 

Tyflocentrum Olomouc, středisko Šumperk – 2 4 – 
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3. SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ 

Rozvíjení systému sociálních služeb ve městě Šumperku, který byl jednou z priorit celého procesu 

komunitního plánování sociálních služeb, se dařilo za významné podpory aktivních poskytovatelů sociálních 

služeb ve městě. Ti svými aktivitami v sociální oblasti služby rozvíjejí, významně a citlivě reagují na základě 

zjištěných potřeb uživatelů na potřeby komunity jako celku.  

Přestože se některá opatření ve stávajícím komunitním plánu nepodařilo zcela naplnit, zůstává 

v cyklickém procesu komunitního plánování stále prostor pro vyhodnocování potřeb obyvatel, tak aby 

sociální služby reflektovaly skutečné aktuální potřeby komunity. 

Jednotlivá opatření dle cílových skupin uživatelů služeb, I. Děti, mládež a rodina, II. Osoby 

se zdravotním postižením, III: Osoby v krizi a sociálně vyloučeni a IV. Senioři byla v období 07/2007 – 

05/2012 průběžně realizována. Každé opatření se podařilo realizovat pomocí minimálně jedné 

aktivity/projektu. Opatření byla naplňována organizacemi napříč spektrem poskytovatelů sociálních služeb. 

Jediné opatření, kde nebyla realizována ani jedna aktivita, je opatření 4. 2. Městský domov pro seniory.  


