
Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. 
 

 
 
 
 
 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JESENÍK 
2014 

 
 
 



Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 

 
O B S A H: 

 
 

A. Úvodní slovo ředitelky společnosti 

B. Údaje o společnosti 

C. Cíle a poslání společnosti 

D. Struktura společnosti 

Správní rada 

Dozorčí rada 

Zaměstnanci 

E. Činnost společnosti (2013) 

Realizované projekty a zakázky 

F. Přehled hospodaření 2014 

G. Plány na rok 2014  

H. Partneři, spolupracující organizacea instituce 

 



Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 

A. Úvodní slovo ředitelky společnosti 

 

Vážené dámy a pánové, 

 dostává se Vám do rukou Výroční zpráva Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník. 

Prostřednictvím tohoto dokumentu Vám nejen představujeme výsledky své práce za uplynulý rok 2013, 

ale také výhled na roky budoucí. Touto cestou vyjadřujeme poděkování svým partnerům, kolegům a 

institucím, kteří s námi spolupracovali.  

  

 

 

Bc. Lenka Tichavská 

Ředitelka Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. 
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B. Údaje o společnosti 

Název společnosti:  Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. 

Statutární zástupce:  Bc. Lenka Tichavská - ředitel společnosti 

Právní forma:   Obecně prospěšná společnost - Akreditovaná vzdělávací instituce 

 

Sídlo společnosti:  Seifertova 721, 790 01 Jeseník 

Změna sídla:   Karla Čapka 10/1147, 790 01 Jeseník 

Doručovací adresa:  Na Stráni 297/22, 790 01 Jeseník 

IČ:    27847977 

 

Telefon:    +420 736 472 168 

E-mail:    srssjesenik@email.cz  

Webové stránky:      www.srssjesenik.cz  

  

Společnost zapsána:  Krajský soud v Ostravě 

Spisová značka:  O 1009  

Datum zápisu:   21. 6. 2008 

 

Zakladatelé společnosti:  Mgr. Leoš ZATLOUKAL, Ph.D. 

Miluše HORKÁ 

 

 

 

mailto:srssjesenik@email.cz
http://www.srssjesenik.cz/
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C. Cíle a poslání společnosti 

1. Posláním Společnosti je šířit a prosazovat principy a metody komunitního plánování, 
rozvoj kvality a dostupnosti sociálních služeb. 

2. Společnost proto bude zejména usilovat o: 
a) šíření informací formou publikační, osvětové, přednáškové, lektorské a výukově 

výcvikové činnosti, 
b) získávání a sběr informací cestou výzkumnou, rešeršní či překladatelskou, 
c) poskytování expertní, supervizní a konzultační služby v oblasti komunitního 

plánování a rozvoje sociálních služeb, včetně výzkumných prací a podkladových 
analýz, 

d) organizování a pořádání vzdělávacích a osvětových programů, 
e)    pořádání benefičních a charitativních akcí na podporu sociálních služeb, 
f) vedení programů komunitního plánování s mezioborovým rozsahem, 
g) přípravu projektových dokumentací a realizaci projektů, 
h) provozování sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních 

službách, ve znění pozdějších předpisů, 
i) podporu procesů posilujících občanskou společnost především zapojováním občanů 

na místní úrovni do správy věcí veřejných, 
j) vytváření, organizování a podporu struktur zajišťujících fungování procesů 

komunitního plánování v regionech a místních komunitách, 
k) napojení na evropské modely municipální demokracie a na modely participativní 

demokracie,  
l) podporu zvyšování kvality práce správních a samosprávních orgánů a úřadů 
 v oblasti sociálních služeb, specificky o: 

1. zvyšování kvality práce v sociálních službách, 

2. zprůhledňování vztahů mezi poskytovateli, zadavateli a uživateli sociálních 
služeb a o podporu jejich rovnoprávného postavení jako účastníků komunitního 
plánování.  
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D. Struktura společnosti 

 

Správní rada: 

Alexander Jurka   - předseda správní rady – změna - ukončení 

Daniel Horký   - předseda správní rady 

Bc. Jana Macková, DiS.  - člen správní rady 

Mgr. Jiří Kovalčík   - člen správní rady – změna - ukončení 

Marcel Šos   - člen správní rady 

 

 

 

Dozorčí rada: 

Hana Kolářová    - předseda dozorčí rady – změna – ukončení 

Ing. Michaela Rešková  - předseda dozorčí rady 

Kurt Látal    - člen dozorčí rady 

Ing. Jan Rotter     - člen dozorčí rady 

 

 

Ředitelka společnosti:  Bc. Lenka Tichavská 

 

 

Zaměstnanci na pracovní smlouvy: 

Ing. Markéta Reinerová   - vedoucí projektu 

Bc. Lenka Tichavská  - vedoucí projektu  

 

Zaměstnanci na dohody o provedení práce a jiné obdobné pracovně právní vztahy 

V průběhu roku bylo zaměstnáno celkem 67 spolupracovníků na dohody o provedení práce. 
Převážná většina dohod byla uzavřena s občany města Prostějova prostřednictvím 
realizovaného projektu a jeho přímých nákladů viz tabulka č. 2 (str.8). 
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E. Činnost společnosti (2013) 

Realizované projekty a zakázky 

1. Objednatel služeb: Město Jeseník (Individuální projekt „Sociální integrace na 
Jesenicku“ reg. číslo CZ.1.04/3.2.00/55.00006, který byl 
spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním 
rozpočtem České republiky) 

Realizace zakázky: „Administrátor projektu“ 

Číslo zakázky: č. 01/2011/55.00006 

Doba plnění: 1. 10. 2011 – 31. 5. 2015 

Realizátor zakázky:                Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. 

Rozsah plnění: Administrace, obsahové vedení a koordinace sociálních a 
fakultativních služeb – aktivit projektu, organizace  
a vedení dvaceti setkání realizačního týmu, tří evaluačních 
workshopů a konference, zpracování závěrečného 
dokumentu o celém Individuálním projektu. 

KA_01_administrace a obsahové vedení projektu  

KA_02_ evaluace dopadů projektu na cílovou skupinu 

KA_03_posílení ekonomické stabilizace cílové skupiny, 
tematické semináře pro cílovou skupinu, akreditované 
vzdělávací programy a odborné semináře pro vytvořený 
místní tým dluhových poradců UKONČENO k 31.12.2013. 
KA_04_sjednocení práce terénních pracovníků a vytvoření 
funkčního modelu terénní práce na Jesenicku 
KA_05_ terénní programy a fakultativní služby pro osoby bez 
přístřeší a osoby sociálně vyloučené – prostupné bydlení a 
zaměstnávání 
KA_06_terénní programy pro osoby s návykovým jednáním 
KA_07_víkendový provoz NZDM a terénní program pro děti a 
mládež 16-26 let, včetně poskytování besed a obdobných 
aktivizačních akcí 
KA_08_sociální rehabilitace a vytvoření mezioborového týmu 
odborníků na zaměstnanost 

 

  

Realizační tým projektu Sociální integrace na Jesenicku 
řeší koordinaci všech poskytovaných sociálních a 
fakultativních služeb. 
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2. Poskytovatel dotace: OP Lidské zdroje a zaměstnanost 

Projekt v realizaci: „Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních 
služeb v Prostějově“ 

Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/78.00053 

Doba plnění: 1. 3. 2012 – 28. 2. 2014 

Realizátor projektu:                Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. 

Partner projektu: Magistrát města Prostějova 

Rozsah plnění: Administrace projektu, metodické vedení střednědobého 
plánování rozvoje sociálních služeb metodou KPSS, tvorba 
elektronického interaktivního katalogu poskytovatelů 
sociálních a navazujících služeb na Prostějovsku a 
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb města 
Prostějova pro období let 2014-2017. Uspořádání 
konference, dvou workshopů, tří setkání  
s veřejností a vzdělávání metody KPSS. Vznik analytických a 
koncepčních podkladů k řešení sociálních témat 
v Prostějově. 

 

  

Prostějovští poskytovatelé a další odborníci tvoří 
koncepci vedoucí k posílení rodičovských kompetencí. 

PhDr. Eva Štouračová (seniorka Prostějov) a Bc. Lenka 
Tichavská - po dobře odvedené práci vznikají i přátelství. 

 
 
 
 

3. Objednatel služeb: Olomoucký kraj v rámci individuálního projektu „Podpora 
plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém 
kraji“, č. CZ.1.04/3.1.00/05.00061, který byl spolufinancován 
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České 
republiky 

Název ukončené 
realizace zakázky: 

„Zajištění a rozvoj procesu komunitního plánování 
sociálních služeb v Olomouckém kraji“ 

Číslo zakázky: č. 2013/00103/OIEP/DSM 

Doba plnění: 4. 2. 2013 – 31. 3. 2014 

Realizátor projektu:               Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. 
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Rozsah plnění: Metodické vedení KPSS včetně vedení KRKOS v rozsahu 

206 hodin a 228 hodin, supervize na obecní a krajské úrovni, 
sjednocování výstupů z plánování na obecní úrovni pro 
potřeby tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb Olomouckého kraje, vzdělávání metody KPSS 
v rozsahu 64 výukových hodin a zpracování doporučující 
metodiky KPSS ke sjednocování struktury Plánů na obecní 
úrovni. Všechny výše uvedené výstupy jsou použitelné pro 
potřeby krajské úrovně SPRSS. 

 

 
 

Krajská koordinační skupina (KRKOS) – Olomoucký kraj - 
SRSS, o.p.s. metodické vedení. 

Práce krajské pracovní skupiny pro etnické menšiny a 
cizince. 
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F. Přehled hospodaření  

Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2013 

Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník 

IČO 278 47 977 
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G. Plány na rok 2014: 

Rozvíjet poskytované služby v Olomouckém kraji: 
 

 Poskytovat veřejně prospěšnou službu pro obyvatele ORP Jeseník – dluhové poradenství. 
 Poskytovat metodickou podporu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb (dále 

jen SPRSS) metodou komunitního plánování především v Olomouckém kraji na obecní       
i krajské úrovni v souladu s Kritérii kvality plánování sociálních služeb. 

 Poskytovat supervizní – konzultační činnosti v procesech SPRSS na obecní i krajské úrovni 
v souladu s Kritérii kvality plánování sociálních služeb. 

 Poskytovat vzdělávací činnost v oblasti SPRSS na obecní i krajské úrovni v souladu 
s Kritérii kvality plánování sociálních služeb. 

 Zpracovávat projektové žádosti do fondů ESF. 
 Poskytovat poradenství ke tvorbě projektových žádostí. 
 Administraci projektů. 
 Prohlubovat spolupráci se stávajícími partnery. 
 

 
 

Rozvoj společnosti: 
 

 Zajištění ekonomického chodu společnosti tak, aby její existence nebyla ohrožena 
ukončením podpory EU prostřednictvím fondů ESF. 

 Fundraisingová kampaň, rozšíření nabídky služeb, zvýšení počtu zaměstnanců, udržení 
externího týmu spolupracujících odborníků. 

 Zajištění odborného růstu zaměstnanců společnosti. 
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H. Partneři, spolupracující organizace a instituce 

Magistrát města Prostějova 

Město Jeseník 

Olomoucký kraj 

Obec Kobylá nad Vidnavkou 

poskytovatelé sociálních a fakultativních služeb na území města Prostějova 

poskytovatelé sociálních a fakultativních služeb na území města Jeseník 


