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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: 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 (PONTIS Šumperk, o.p.s.), který byl podán do ROP Střední 

Morava, výzva č. 15 – 2.2.2 Infrastruktura pro rozvoj sociálních služeb – 

nepodpořeno; 

 Diakonie ČCE – středisko Sobotín:  

Služba realizována od roku 2010: celková kapacita DPC Diakonie je 12 míst v DPC 

Jeseník a DPC Sobotín. Stávající obsazenost:  

 DPC v Jeseníku: 4 uživatelé,  

 DPC v Sobotíně: 0 uživatelů – DPC Sobotín v současné době uživatele nepřijímá, 

činnost DPC Sobotín byla ukončena (uživatelé byli přestěhováni do DPC Jeseník) 

 Diakonie ČCE hledá vhodnější prostory pro realizaci této služby v městské 

aglomeraci (Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Olomouc). Relevantní důvody pro 

změnu místa poskytování sociální služby jsou zvýšení dostupnosti zaměstnání, 

školských institucí, úřadů, obchodů, návazných sociálních služeb a ve vyšší míře 

příležitosti pro začlenění klientů DPC do sociálních komunit. 

Opatření 1.2. Sociální byty na přechodné období 

  
 PONTIS Šumperk o.p.s.: 

 disponuje 3 tzv. sociálními byty, 2x 1+1, 1x 3+1. Sociální byty slouží jako 

poslední stupeň azylového bydlení k dočasnému ubytování občanů, kteří prošli 

systémem azylového bydlení PONTIS Šumperk, o.p.s. Cílem pobytu je poskytnutí 

ubytování na dobu, za kterou si ubytovaný zajistí vlastní bydlení. Prioritou je 

směřování k bezdlužnosti, včasnému hrazení pohledávek, zajištění zaměstnaní a 

zdravá výchova dětí. Byty 1+1 jsou určeny pro matky s dětmi, v bytě 3+1 je 

možné ubytování pro celou rodinu.  

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

Opatření 1.3. Komplexní primárně preventivní program (KPPP) 

  
 Nepřetržitě od roku 2003. Dlouhodobý a systematický projekt MěÚ Šumperk, odd. 

sociálně právní ochrany dětí a prevence, Policie ČR, Pedagogicko-psychologické 

poradny Olomouckého kraje, Poradny pro ženy a dívky (ABATOP, o.s.) a PONTISu 

Šumperk o.p.s.  

 Jedná se o preventivní program zaměřený na žáky 5., 7. a 9. tříd základních škol, 

popř. odpovídajících ročníků víceletého gymnázia. Témata hodin jsou koncipována 

tak, aby zapadala do učebních osnov a stala se nedílnou součástí Minimálního 

preventivního programu na školách a školských zařízeních. Preventivním 
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působením programu projdou žáci postupně za celou dobu školní docházky. 

 Evaluace KPPP ze strany škol i přednášejících organizací proběhla ve šk. roce 

2009/2010 a 2010/2011. 

 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) 

  
 Systém včasné intervence zajišťuje jednotný, koordinovaný a multidisciplinární 

postup při řešení problematiky péče o rizikové a ohrožené děti. Jeho základním 

posláním je rychlá, adekvátní a efektivní reakce všech institucí, která směřuje 

k nápravě nežádoucího stavu – rizikové jednání nebo ohrožení dítěte. SVI vytváří 

jednotné informační prostředí, které umožňuje předávání, sdílení a vyhodnocování 

informací mezi účastníky SVI prostřednictvím elektronických médií. Napomáhá 

zvýšení efektivity práce jednotlivých subjektů a umožňuje zpětnou kontrolu 

přijatých opatření a zvolených postupů. 

 V roce 2007 byl projekt realizován v celém okrese Šumperk. Od 1. 1. 2008 je SVI 

v provozu. Zapojeny jsou hlavní subjekty tvořící páteř systému: Policie ČR – KŘP 

Olomouckého kraje; Územní odbor Šumperk, MP Šumperk, MP Zábřeh, OSPOD – 

MěÚ Šumperk, MěÚ Zábřeh a MěÚ Mohelnice, Okresní soud Šumperk, Okresní 

státní zastupitelství Šumperk, Probační a mediační služba. 

 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. Přehled realizovaných projektů je na webu města 

Šumperk, sekce „Občan“ → Prevence kriminality → Programy a projekty prevence 

kriminality 

 

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 Šumperk: 

 v rámci terénní práce mezi osobami bez domova a ohroženými bezdomovectvím 

na teritoriu města Šumperka monitoruje mj. osoby se zdravotním postižením, 

spadající do uvedené cílové skupiny a následně poskytuje praktickou pomoc 

včetně doprovodů do zdravotnických zařízení. K řešení situace spolupracuje s 

teritoriálními složkami Integrovaného záchranného systému; 

 udržuje trvalý přehled o službách následné péče a operativně řeší vzniklé situace 

při využití nepřetržitých služeb na středisku „Luže“; 

 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. Se systémem 

byly v květnu 2012 seznámeny složky Integrovaného záchranného systému (viz 

opatření 4.4.) 

http://www.sumperk.cz/cs/obcan/prevence-kriminality/programy-a-projekty-prevence-kriminality/
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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 Opatření 2.2. Podpora vytváření chráněných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením 

(popř. chráněné dílny) 

  
 ZŠ a SŠ Pomněnka, o.p.s.: 4 chráněná 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; 

 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. 

 Přehled chráněných dílen: 

  počet firem počet míst 

2007 CHPM 10 10 

  CHPD 1 7 

2008 CHPM 4 5 

  CHPD 1 4 

2009 CHPM 1 1 

  CHPD 3 18 

2010 CHPM 1 1 

  CHPM – SVČ 1 1 

  CHPD 0 0 

2011 CHPM 0 0 

  CHPD 1 3 

2012 CHPM 1 1 

  CHHPD 2 13 

 

 

 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: cílová skupina: osoby 

s lehkým, středně těžkým mentálním postižením a s kombinovaným postižením 

ve věku 18–40 let. Kapacita 8 klientů, v současné době je kapacita naplněna; 

 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) 

z výše uvedené cílové skupiny a pomáhá překonat krizi způsobenou ztrátou 

bydlení a následné řešení tíživých životních situací; 

 po konzultacích a na základě požadavků dalších subjektů v rámci sociálních 

služeb na teritoriu města Šumperka řeší uspokojování základních životních 

potřeb zejména při nepříznivých klimatických podmínkách; 

 Dětský klíč:  

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

rozšířena o druhý odlehčovací byt. 
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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 ČCE – středisko Sobotín:  

Služba realizována od roku 2010: celková kapacita DPC Diakonie je 12 míst v DPC 

Jeseník a DPC Sobotín. Stávající obsazenost:  

 DPC v Jeseníku: 4 uživatelé; 

 DPC v Sobotíně: 0 uživatelů – DPC Sobotín v současné době uživatele nepřijímá; 

činnost DPC Sobotín byla ukončena (uživatelé byli přestěhováni do DPC Jeseník) 

 Diakonie ČCE hledá vhodnější prostory pro realizaci této služby v městské 

aglomeraci (Šumperk, Zábřeh, Mohelnice, Olomouc). Relevantní důvody pro 

změnu místa poskytování sociální služby jsou zvýšení dostupnosti zaměstnání, 

školských institucí, úřadů, obchodů, návazných sociálních služeb a ve vyšší míře 

příležitosti pro začlenění klientů DPC do sociálních komunit. 

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 program STREETWORK působí po celém okrese Šumperk. Program je 

zajištěn dvěma kontaktními pracovníky a jedním sociálním pracovníkem 

v celkovém počtu úvazků 1,8. Ve městě Šumperku a jeho okrajových částech 

snížilo sdružení četnost svých depistážních návštěv, jelikož uživatelé z města 

Šumperka jsou víceméně zvyklí na služby KC Krédo PONTISu Šumperk, o.p.s.;  

 v letech 2009–2011 poskytovalo terénní program STREETWORK PLUS, který byl 

určen pro osoby bez přístřeší nebo ohrožené ztrátou bydlení. Program byl 

v šumperském regionu realizován v návaznosti na Armádu spásy, Charitu Zábřeh 

a město Mohelnice. Program STREETWORK PLUS poskytoval lidem bez přístřeší 

základní sociální poradenství, šatník a potravinový servis, základní zdravotní 

ošetření a zprostředkování návazných služeb. 

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

volnočasových aktivit pro děti ohrožené sociálním vyloučením ve věku 4–12 let. 

 Místa v sociální péči TP města Šumperka: 

 ul. Banskobystrická; 

 ul. Jesenická; 

 ul. 8. května; 

 ul. Zábřežská. 

Sídliště Temenice: 

 ul. Čajkovského; 

 ul. Temenická; 

 ul. Zahradní; 

 ul. Finská. 

Spolupráce se školami v Šumperku: 

 ZŠ Hanácká; 

 ZŠ 8. května 63; 

 ZŠ Sluneční 38; 

 Odborné učiliště Gen. Krátkého. 

 SPOLEČNĚ–JEHETANE, o.s.: od 01/2011: Terénní programy Šumpersko – služba je 

určena osobám žijícím v sociálně vyloučených komunitách (v Šumperku a 

šumperských lokalitách). 

 služba terénních programů zprostředkovává kontakt se společenským prostředním 

a pomáhá při uplatňování práv a oprávněných zájmů uživatelů prostřednictvím 

poskytování informací, nácviků dovedností, doprovázení a pomoci při zařizování 

běžných záležitostí osobám, které nemohou žít běžným způsobem života z důvodu 

nepříznivé situace a nejsou schopny své problémy řešit vlastními silami. Služba je 

poskytována v přirozeném prostředí uživatelů na území Šumperska (město 

Šumperk a přilehlé obce – Hanušovice, Petrov, Sobotín aj.), především lokality 

v blízkosti ubytoven a sociálně vyloučených lokalit.  

Pracovnice pomáhají klientům především s vyřizováním na úřadech, soudech, 

školách či jiných institucích. Dle potřeby a zájmu klienta může být zajištěn klientovi 

doprovod na příslušné místo. Dále poskytují asistenci při hledání vhodného 

zaměstnání, prostřednictvím mapování nabídek úřadu práce, na internetu, 

zprostředkovávají možnost kontaktování potencionálního zaměstnavatele 

telefonickou cestou v případě, pokud klient nemá možnost kontaktovat sám, 

včetně sepsání životopisu. Další velmi využívanou službou je pomoc při hledání 

bydlení (ubytovny, byty, vypisování žádostí o městské byty), opět s možností 

kontaktování pronajímatelů telefonicky prostřednictvím pracovnice (klient však 

zpravidla jedná sám).  

Dále jsou poskytovány informace při vyřizování nejrůznějších záležitostí, žádostí 

o dávky, včetně pomoci s vyplňování příslušných formulářů. 

 okruh osob, pro které je služba určena: 

 osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách Šumperk - v Šumperku 

a v šumperských lokalitách; 

 osoby starší 18 let; 

 osoby v nepříznivé sociální situaci (osoby s nízkým vzděláním nebo bez 

vzdělání, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby bez finančních prostředků nebo 

osoby předlužené, osoby žijící na ubytovně nebo v bytech se špatným 

technickým stavem…); 

 osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života 

ohroženy (špatná životospráva, předlužování, špatné zdravotní návyky, 

závislost na hracích automatech…) 

Opatření 3.6. Podporované zaměstnávání 

  
 SPMP - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, Šumperk:  

 od r. 2007 služba sociální rehabilitace Agentura podporovaného zaměstnávání 
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Pomněnka. Cílová skupina osoby se zdravotním, mentálním a kombinovaným 

postižením. Kapacita služby: 6 uživatelů/den. 

 realizované projekty: služba byla zapojena do Individuálního projektu 

Olomouckého kraje – Poskytování sociálních služeb sociální rehabilitace 

v Olomouckém kraji reg. č.: CZ.1.04/3.1.00/05.00015, část 9; 

 plány do budoucna:  

 realizace veřejné zakázky na poskytování služeb sociální rehabilitace pro 

osoby s mentálním a kombinovaným postižením; 

 rozšíření nabídky služeb o pracovní rehabilitaci; 

 ergodiagnostika a hodnocení funkčního potenciálu. 

 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 měsíců, 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. Hlavními cíli projektu je udržet 

a zvýšit míru zaměstnanosti lidí se zrakovým postižením a zmírnit dopady 

ekonomické krize na uchazeče o zaměstnání, ale i samotné zaměstnavatele. 

Cílem je také zařadit do pracovního procesu ty uživatele, kteří trpí nízkou 

sebedůvěrou, popřípadě je jejich přizpůsobivost na pracovní prostředí pomalejší; 

 vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zrakovým postižením na trhu práce 

v Olomouckém kraji; 1. 5. 2012 – 30. 4. 2014. Hlavním cílem projektu je vytvořit 

komplexní podporu při hledání zaměstnání pro osoby se zrakovým postižením 

vedoucí k vytváření konkrétních příležitostí pro osoby se zrakovým postižením na 

trhu práce. 

 Hedonia, s.r.o.: 1. 2. 2012 – 30. 11. 2013; www.predmesti.cz  

 Kavárna PředMěstí – sociální podnik. Zaměstnání pro dlouhodobě 

znevýhodněné na trhu práce (mladí dospělí z dětských domovů, lidé se 

zdravotním omezením, osoby pečující o osobu blízkou nebo cizinci a členové 

diskriminačních etnik); 

 Kavárna také podporuje místní producenty ekologické výroby; 

 Vytvoření 12 nových pracovních míst, z toho min. 9 prac. míst pro osoby 

z cílových skupin. 

 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, viz 

opatření 3.6. 

  

http://www.predmesti.cz/
http://www.predmesti.cz/
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PRACOVNÍ SKUPINA IV: SENIOŘI 

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

  
 Diakonie ČCE – středisko Sobotín: 

Pokud budeme vykládat uvedený pojem „s celodenní péčí“, že se nejedná pouze 

o pobytovou službu, ale také o denní péči, pak Diakonie ČCE – středisko v Sobotíně 

prošlo vývojem ohledně nabídky této služby: 

 v roce 2004 zřídilo službu denní centrum pro seniory s demencí s kapacitou 10 

osob, současně zřídilo i pobytovou respitní péči, také pro seniory s demencí, 

která umožňovala až 3 měsíční pobyt seniorů v zařízení Diakonie ČCE; 

 v roce 2007, kdy nabyl účinnosti zákon o sociálních službách, s ohledem na 

konkurenci, která vyrostla v Šumperku v podobě nabídky denních služeb 

společnosti PONTIS Šumperk, o.p.s. – zrušila Diakonie ČCE službu denní 

centrum a zaregistrovala odlehčovací (respitní) služby pro seniory s demencí v 

pobytové (s kapacitou 6 lůžek) a ambulantní (s kapacitou 2 osoby) formě, která 

je poskytována dodnes. Tato odlehčovací služba pro seniory s demencí je pro 

tuto cílovou skupinu unikátní službou v rámci Olomouckého kraje, protože ji 

nikdo jiný zatím neposkytuje. 

 Šumperská nemocnice, a.s. (ŠN): 

Zařízení celodenní péče pro seniory, včetně oddělení respitní péče: 

 poskytování sociálních služeb zahájila Šumperská nemocnice a.s. 18. 7. 2011 

pro klienty převážně seniorského věku, kteří již nevyžadují další ústavní zdravotní 

péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez 

pomoci fyzické osoby; 

 tato služba je určena pouze klientům ošetřovatelského úseku ŠN a je 

poskytována do doby, než je uživatelům zajištěno umístění v pobytovém zařízení 

sociálních služeb, např. v domově pro seniory nebo je zabezpečena pomoc 

osobou blízkou v domácím prostředí; 

 hlavním cílem pobytové sociální služby je zajistit odbornou péči v určité zdravotní 

a sociální situaci s maximální snahou rozvoje a zachování optimální míry 

samostatnosti, nezávislosti a odpovědnosti za své jednání, rozhodování a 

přispívat tak k prožívání plnohodnotného života. Sociální služby v ŠN jsou 

poskytovány s maximálním respektem k důstojnosti a osobnosti klienta; 

 od začátku provozu byla dosud poskytnuta sociální služba 23 uživatelům (z toho 

1 propuštěn, 2 zemřeli, 3 přeloženi do DD). Průměrná doba na sociálním lůžku je 

6 měsíců, v současné době ŠN eviduje 4 žádosti. 

 PONTIS Šumperk o.p.s.: 

 Denní stacionář VOLBA - Vstřícnost-Odbornost-Lidskost-Bezpečí-Aktivity: 

 Denní stacionář je určen seniorům a dospělým občanům se zdravotním 

postižením nad 50 let věku. Jedná se o osoby, které žijí ve své vlastní 

domácnosti, nebo domácnosti se svými rodinami, ale ze zdravotních, 

psychických či sociálních důvodů nemohou nebo nechtějí být sami doma. 

Rodinní příslušníci o ně nemohou během dne pečovat, tak jak by bylo nezbytné 

(z důvodu zaměstnání, vlastních zdravotních obtíží apod.). 

 Uživatelé mohou denní stacionář využívat v době od 7:00 do 16:00. V případě 

zájmu ze strany uživatelů je do denního stacionáře a zpět domů zajištěna 

doprava. Některé uživatele dopravuje do denního stacionáře rodina, někteří 

uživatelé využívají MHD nebo dochází pěšky. 

 Režim dne – časy jsou pouze orientační, aktivity připravují pracovníci vzhledem 

k aktuálním možnostem a schopnostem uživatelů služby: 

7:00–9:30 příjezd uživatelů 

9:00–9:30 četba denního tisku 

9:30–10:00 svačina  

10:00–11:00 (11:30) plánovaná aktivita. Vždy ve středu je trénování paměti, 

kterého se účastní také sociální pracovník.  

11:00–12:00 oběd 
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12:00–13:00 odpočinek po obědě 

13:00 – odpolední káva, první odjezdy domů,  

14:00–16:00 aktivity dle zájmu uživatelů: procházka, posezení na terase, stolní 

hry, aktivity na rozvoj jemné motoriky, vyšívání apod. 

14:15 – odjezd uživatelů 

14:30 – odpolední svačina 

15:00 – odjezd uživatelů 

16:00 – poslední odjezd uživatelů 

 Aktivity během dne: vzpomínání, cvičení, prvky muzikoterapie, procházky, výlety, 

mezigenerační setkávání ve spolupráci s Waldorfskou alternativou, canisterapie 

apod. 

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  

  
 Charita Šumperk: 

 Terénní pečovatelská a asistenční služba mimo pracovní dobu probíhá v Charitě 

jen velmi omezeně a to především z kapacitních důvodů. Služba je poskytována 

zatím jen v sobotu dopoledne a mimořádně večery, a to do 19:00 hodin. V neděli 

a o svátcích zatím služba poskytována není. (Charita se vždy snaží uživatelům 

vyhovět.) Rozsah péče je dle momentální potřeby uživatele. 

 PONTIS Šumperk, o.p.s.: 

 Pečovatelská služba mimo běžnou pracovní dobu je poskytována v týdnu v době 

od 17:30 hod. do 20:00 hod., o víkendu a ve svátky v době od 7:00 hod. do 

14:00 hod. a od 17:30 hod. do 20:00 hod. 

 V tuto dobu je poskytována pomoc se zajištěním životně důležitých úkonů:  

 pomoc a podpora při podávání jídla a pití; 

 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek; 

 pomoc při přesunu na lůžko, vozík; 

 pomoc při úkonech osobní hygieny; 

 pomoc při použití WC; 

 pomoc při přípravě jídla a pití; 

 dohled nad užitím léků. 

 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.: 

 Tísňová péče AREÍON je komplexní sociální služba, jejímž hlavním cílem je 

snížit zdravotní a sociální rizika starších osob, ale i zdravotně postižených lidí. 

Hlavním přínosem této služby je zejména to, že dodává seniorům i zdravotně 

postiženým lidem pocit bezpečí při každodenních činnostech a aktivitách, a tím 

jim pomáhá prožít jejich život plnohodnotně, podle jejich přání a v jejich 

vlastním, přirozeném prostředí. 

 Jedná se o zařízení, kdy má uživatel u sebe tísňové tlačítko a v případě potřeby 

jej stiskne a zkontaktuje se s dispečinkem. Dispečink funguje 24 hodin denně a 

slouží na něm proškolené zdravotní sestry, které situaci vyhodnotí a kontaktují 

rodinu, záchranku, nebo jen uživateli poradí, co má dělat. Tísňové péče AREÍON 

jsou 3 typy. Pro uživatele, kteří jsou pouze doma v bytě či domku a již nevychází 

ven, pro uživatele, kteří jsou schopni pohybu kolem domu na zahradě, ale i pro 

aktivní uživatele, kteří chodí i na delší procházky nebo cestují. 

 AREÍON byl představen v Šumperku v dubnu 2012. Byly s ním seznámeny 

složky IZS i zástupci MÚ. Život 90 je připraven poskytovat tuto službu jak 

uživatelům přímo ze Šumperka, tak i z okolních obcí. Bližší informace naleznete 
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na stránkách www.zivot90.cz, nebo u paní Ivany Černé, která má na starosti 

rozvoj Tísňové péče a příjem objednávek, tel. 222 333 546, případně e-mail 

ivana.cerna@zivot90.cz. Uživatele či zájemce o službu je možno odkázat také 

na Informační středisko pro seniory a zdravotně postižené (Gen. Svobody 68, 

Šumperk, tel. 583 550 234), kde jim bude tato služba představena, a mohou 

být s Životem 90 zkontaktováni. 

  

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. (ŠN) 

 podpora rozvoje dobrovolnictví od 1. 11. 2011; 

 dobrovolnictví představuje velmi různorodou a rozmanitou činnost, kdy za 

dobrovolníka považujeme člověka, který bez nároku na finanční odměnu 

poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch pacientů a 

klientů Šumperské nemocnice. Dobrovolnické služby poskytuje ŠN od roku 

2011. V současné době zajišťuje činnost 11 dobrovolníků na dětském, 

ošetřovatelském a sociálním oddělení. Hlavním významem činnosti 

dobrovolníků je psychická podpora, zpříjemnění volného času a aktivizace 

pacientů. Dobrovolníci tráví čas s pacienty, klienty, pomáhají jako společníci, 

jejich činnost je zaměřena na rozhovory, procházky, zpívání, výtvarnou činnost, 

trénování paměti, hraní her, skupinové cvičení a terapii pomocí zvířat. Jsou 

nepostradatelní při pořádání společenských akcí a návštěvách zdravotních 

klaunů. 

 SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých: 

 stav dobrovolníků k 31. 5. 2012:  

 registrovaných: 17; 

 neregistrovaných: 21 – příležitostně neformálně. 

 stav k 31. 10. 2012: 

 registrovaných: 12; 

 veřejná služba: 5 – dřívější dobrovolníci, kteří mají povinnost veřejné služby; 

 neregistrovaných: 18. 

 PONTIS Šumperk, o.p.s.:  

 vzhledem k potřebám jednotlivých sociálních služeb, započal PONTIS v 

letošním roce s dobrovolnickou činností. Za dobrovolníky považujeme osoby, 

které pracují nad rámec poskytovaných služeb, bez nároku na odměnu. Při 

práci s dobrovolníky cítíme velkou potřebu probudit v nich pocit sounáležitosti 

http://www.zivot90.cz/
mailto:ivana.cerna@zivot90.cz
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s danou službou, tak aby nedocházelo k pošpinění jména společnosti. 

Pracovníci cítí velký díl zodpovědnosti při vstupu dobrovolníků do služby, 

zejména při zajištění bezpečného prostředí pro uživatele služby. Z těchto 

důvodů využívá PONTIS dobrovolníky především při organizaci vlastních 

pořádaných akcí – Sportovní hry pro seniory a osoby se zdravotním postižením, 

v sociálně aktivizačních službách, v pečovatelské službě – procházky, čtení 

uživatelům, povídání s uživateli. Veškeré tyto aktivity se dějí vždy za 

přítomnosti stálého pracovníka, který je dobrovolníkovi mentorem. Od příštího 

roku bude společnost chtít dobrovolnickou činnost rozšířit také na 

nízkoprahové zařízení Rachot, azylový dům a denní stacionář. 

 Armáda spásy (AS) 

 před nějakým časem byla dobrovolníkem zajištěna volnočasová aktivita. O tu 

ale nebyl z řad uživatelů příliš velký zájem. Dobrovolníci jsou využívání v 

kuchyni a na rozvoz stravy (závozník) a jsou často z řad bývalých uživatelů 

služeb Armády spásy. Přínos je především v tom, že tato smlouva je uzavírána 

s lidmi, kteří už se nějakým způsobem osvědčili a sami o to stojí. Přínosem pro 

ně je oběd zdarma a to, že se udržují aktivní. Dobrovolníky v přímé péči AS 

nemá. 

 Charita Šumperk  

 3 stálí dobrovolníci. 

  

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 Šumperka. 

 

CÍL D: DOPORUČNÍ PRO KRAJSKÁ OPATŘENÍ 

PRIORITA D. 1. Domov se zvláštním režimem 

Systémové opatření:  Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Šumperk: 

 Armáda spásy, centrum soc. služeb Šumperk vstoupila do jednání o potřebě 

služby Domova se zvláštním režimem pro osoby s nízkými příjmy a osoby, které 

se v minulosti potýkaly se závislostmi a nejsou soběstačné s krajským úřadem 

olomouckého kraje; 

 s tímto druhem služby má Armáda spásy již řadu zkušeností, (v Ostravě 

funguje již řadu let jedno zařízení Armády spásy a druhé bude v brzké době 

dokončeno a bude se otevírat). Nové zařízení je již de facto obsazeno čekateli 

na tuto službu a další práce soc. pracovníků věnující se této cílové skupině a 

provoz stávajícího zařízení v Ostravě, nasvědčuje tomu, že bude o službu 

zájem; 

 tato služba v Olomouckém kraji doposud úplně chybí, respektive Charita 

Olomouc nabídla městu Olomouc, že pro jeho potřeby několik lůžek zřídí 

v rámci některého ze svých stávajících zařízení; 

 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji, pro roky 

2011–2014, konstatuje potřebu a současně deklaruje podporu nových 

projektů, které by se věnovaly právě výše zmíněné skupině; 

 podmínkou realizace zde v Šumperku, v objektu Armády spásy, centru 
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sociálních služeb je de facto převod majetku z ÚZSVM na Armádu spásy, nebo 

město Šumperk. 

 v minulém roce do jednání s ÚZSVM aktivněji vstoupilo město Šumperk a žádá 

o převod majetku na adrese Vikýřovická 1495 do svého majetku; 

 objekt by dále město nabídlo k provozu soc. služeb s rozšířením o Domov se 

zvláštním režimem. Před vlastním spuštěním služby musí být v současné době 

nevyužívaný objekt rekonstruován, protože je neobyvatelný; 

 pokud by všechny etapy na sebe bezproblémově navazovaly (převod majetku 

a rekonstrukce objektu), službu by bylo možné nabídnout v roce 2014 (v jeho 

průběhu). 

 


