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Úvodní slovo ředitelky SRSS, o. p. s.

Představujeme Vám dokument, který vznikl v rámci návazného projektu „Podpora střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb v Prostějově“, spolufinancovaného Evropským strukturálním fondem ČR
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České
republiky.
Jedná se o II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Prostějově pro období let 2014 – 2016,
který je uceleným strategickým dokumentem. Více než rozvojové aktivity definuje zachování
nezbytných sociálních služeb pro období let 2014 - 2016 ve vazbě na hlavní strategické cíle sociální
politiky a v návaznosti na skutečné potřeby daného území.
Práce na dokumentu probíhala metodou komunitního plánování v souladu s doporučenou Metodikou
a Kritérii plánování sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen MPSV).
Realizátorem projektu je Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. se sídlem v Jeseníku (dále jen
SRSS, o.p.s.) partnerem pak Magistrát města Prostějova. SRSS, o.p.s. tak Prostějovu poskytlo servis
jak v podobě administrace projektu, tak i metodickou podporu.
Největší odbornost do dokumentu jste dali vy, občané Prostějova, kteří jste se přímo účastnili jeho
tvorby a zúročili jste své odborné i laické znalosti a zkušenosti života ve svém městě. Do procesu bylo
zapojeno mnoho odborníků z řad uživatelů sociálních služeb, poskytovatelů sociálních služeb, politické
reprezentace a zaměstnanců Magistrátu města Prostějova. Velkou skupinu spolutvůrců tvoří
i poskytovatelé, kteří neposkytují sociální služby, nýbrž služby návazné, jejichž činnosti ovlivňují velkou
měrou kvalitu života občanů města Prostějova.
Je mi ctí, že jsem mohla spolupracovat s tolika zapálenými lidmi, kteří i přes nedostatek finančních
prostředků vynakládaných na sociální oblast dokázali vytvořit realizovatelnou a smysluplnou síť
sociálních a návazných služeb pro všechny prostějovské občany, kteří se dostali do tísnivé situace, se
kterou si již sami nevědí rady, ale mají snahu ji řešit.

1. Úvod do komunitního plánování sociálních služeb obecně
Tato kapitola obsahuje informace o metodě komunitního plánování sociálních služeb k vytvoření
střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v dikci zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve
znění pozdějších předpisů
Metodické ukotvení procesu
Komunitní plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) jako způsob zajištění dostupnosti
a transparentního rozhodování o podobě sociálních služeb na předem vymezeném území.
Principy KPSS
• Princip triády stanovuje zapojení minimálně tří stran, a to uživatelů, poskytovatelů
a zadavatelů sociálních služeb do procesu KPSS. Princip se vztahuje i na zapojení široké
veřejnosti.
• Princip rovnosti zohledňuje právo každého občana vyjádřit svůj názor k věcem veřejným,
a to v rovném postavení. Každý má právo se vyjádřit, mluvit a nikdo nesmí být diskriminován.
• Princip skutečných potřeb vychází z aktivního zjišťování skutečných potřeb všech zúčastněných
stran.

• Princip „Vše je veřejné“ má opodstatnění ve faktu, že plánujeme věci veřejné,
proto i jednotlivé informace o průběhu procesu plánování zveřejňujeme. Každý občan má právo
přijít na setkání a sdělit svůj názor.
• Princip dohody preferuje dohodu zúčastněných stran. V procesu plánování je nutné dohodnout
se jak o záměrech, tak i způsobech realizace aktivit. V komunitním plánování má přednost
souhlasné dohodnutí. Nedosáhneme-li dohody, pak jsou předem stanovená pravidla hlasování.
• Princip dosažitelnosti řešení spočívá v takovém plánování sociálních služeb, kde plánované cíle
a aktivity musí být v souladu nejenom s potřebami lidí, ale i s finančními možnostmi
v dané oblasti.
• Princip cyklického opakování zaručuje návaznost jednotlivých fází a posun v čase. Dochází tak
k pravidelnému sledování (monitoringu) realizovaných aktivit a hodnocení procesu plánování
a aktualizací potřeb.
• Princip kompetence účastníků zajišťuje i při principu rovnosti jasné vymezení organizační
struktury včetně daných kompetencí, pravidel a pravomocí.
• Princip přímé úměry deklaruje fakticky, že průběh procesu plánování je pro občany stejně
přínosný jako výstup plánování – zpracovaný komunitní plán. Kvalita výstupů je přímo úměrná
kvalitě jeho průběhu.
Fáze KPSS
Proces KPSS je rozdělen do čtyř základních fází, které na sebe plynule navazují. KPSS je otevřený
a cyklický proces zjišťování potřeb, zdrojů a hledání řešení, která nejlépe odpovídají místním
podmínkám a potřebám lidí.
• Přípravná fáze
Je fází úvodní, která je zaměřena na tvorbu organizačních struktur při zachování rovnosti zúčastněných
stran (uživatel, poskytovatel a zadavatel), informování veřejnosti o zahájení činností KPSS, schválení
základních dokumentů, které určují pravidla, práva, kompetence, ale i povinnosti jednotlivců
v organizační struktuře a legalizují proces za předpokladu, že jsou podporovány politickou reprezentací.
Klíčové je stanovit pro jaké území bude plán tvořen, časovou dotaci stanovenou pro jeho tvorbu a na
kolik let plán bude platný.
• Analytická fáze
Tato fáze navazuje na fázi přípravnou již konkrétními činnostmi. Je nazývána fází popisnou. Jsou
zpracovávány výzkumy, analýzy a další šetření. Například zjišťování potřeb uživatelů, veřejnosti,
poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. Je tvořena sociodemografická analýza, která blíže
specifikuje území, strukturu a specifika jeho obyvatelstva. I v této fázi je o dílčích výsledcích
informována jak veřejnost, tak politická reprezentace.
• Plánovací fáze
Plánovací fáze vychází z nashromážděných dat, pomocí nichž jsou stanoveny priority, jednotlivé cíle
a opatření. Je tvořena struktura a obsah plánu, jsou stanovena pravidla
i způsob připomínkovacího řízení. Návrh dokumentu KPSS je předložen veřejnosti i politické
reprezentaci k připomínkování. Ty jsou pak vypořádány dle nastavených pravidel. Následuje
schvalovací proces a předložení dokumentu ke schválení politické reprezentaci.
• Fáze implementace
Implementační fáze je zaměřena na realizaci cílů a opatření, které byly naplánovány
a schváleny. V prvopočátku je nutné upevnění organizačních struktur, které pro tuto fázi zpracují
monitorovací tabulky, hodnotící kritéria, pomocí kterých hodnotíme úspěšnost naplňování cílů
a opatření. V neposlední řadě vzniká velmi důležitý dokument, systém přijímání změn. Zpracovaný

komunitní plán je živý dokument, jenž reaguje na aktuální změny, které lze díky tomuto dokumentu
transparentně posoudit a následně zapracovat.
Legislativní ukotvení střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb
Dne 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o sociálních službách), který přinesl do oblasti poskytování sociálních služeb
řadu zásadních změn. Zákon o sociálních službách vymezuje základní zásady pro poskytování
sociálních služeb. Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuta prostřednictvím sociálních služeb musí
zachovávat lidskou důstojnost člověka. Pomoc musí vycházet z individuálně určených potřeb jedince,
musí aktivizovat, podporovat rozvoj samostatnosti, motivovat k takovým činnostem, které nevedou
k dlouhodobému setrváváni nebo prohlubovaní nepříznivé sociální situace, a posilovat sociální
začleňovaní.
Sociální služby musí byt poskytovaný v zájmu jejich příjemců, v náležité kvalitě a takovými způsoby, aby
bylo vždy důsledně zajištěno dodržování lidských práv a základních svobod. Zjišťovaní zájmů
jednotlivců úzce souvisí s procesem mapovaní potřeb těchto osob.
Zákon o sociálních službách
Hlavním posláním zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je
ochrana práv a oprávněných zájmů lidí, kteří jsou v jejich prosazování oslabeni
z důvodu zdravotního postižení, věku či nepříznivé životní situace.
Nová podoba zákona reaguje na běžné podmínky života v naší společnosti a garantuje pomoc
a podporu potřebným ve formě, která zaručuje zachovávání lidské důstojnosti, ctí individuální lidské
potřeby a současně posiluje schopnost sociálního začleňování každého jednotlivce do společnosti
v jeho přirozeném sociálním prostředí. To je charakterizováno množstvím vztahů mezi lidmi
a institucemi, které mají významný vliv na kvalitu života lidí. Jedná se o vztahy, jejichž význam vyžaduje
zákonnou oporu z důvodu ochrany práv a oprávněných zájmů těch osob, které jsou oslabeny ve
schopnosti je prosazovat.
V tomto smyslu zákon vymezuje instituce, které vykonávají státní správu v oblasti sociálních
služeb.
Těmito institucemi jsou:
a. Ministerstvo práce a sociálních věcí
b. Krajské úřady
c. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností
d. Úřady práce ČR
Dále pak vymezuje působnost obce a kraje v sociální oblasti.
Zde se dostáváme k základnímu legislativnímu rámci, kde je ukotveno komunitní plánování sociálních
služeb. Při tvorbě zákona z legislativního pohledu nebyl převzat pojem „komunitní plánování sociálních
služeb“ a byl schválen termín „střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb“ (dále jen SPRSS).
V běžné praxi, zejména na obecní úrovni je nadále často používán termín KPSS jako synonymum
pro SPRSS. V rámci této právní normy je obcím dána možnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb, zatím co krajům a MPSV ukládá povinnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb. Zároveň jasně stanovuje základní metodické východisko spolupráce uživatelů,
poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. Je zde také vymezena působnost při zajišťování
sociálních služeb.

§ 94
Obec
a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území,
b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na
svém území,
c) spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování
pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou,
d) může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s krajem, poskytovateli
sociálních služeb na území obce a za účasti osob, kterým jsou poskytovány sociální služby,
e) spolupracuje s krajem při přípravě a realizaci střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje;
za tím účelem sděluje kraji informace o potřebách poskytování sociálních služeb osobám
nebo skupinám osob na území obce, o možnostech uspokojování těchto potřeb
prostřednictvím sociálních služeb a o jejich dostupných zdrojích.

§ 95
Kraj

a) zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém území,
b) zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém
území,
c) spolupracuje s obcemi, s dalšími kraji a s poskytovateli sociálních služeb při zprostředkování
pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi poskytovatelem a osobou,
d) zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s obcemi na území kraje, se
zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se zástupci osob, kterým jsou poskytovány
sociální služby, a informuje obce na území kraje o výsledcích zjištěných v procesu
plánování; při zpracování plánu kraj přihlíží k informacím obce sděleným podle §94 písm. e)
a k údajům uvedeným v registru podle §85 odst. 5,
e) sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti zástupců obcí, zástupců
poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou sociální služby poskytovány,
f) informuje ministerstvo o plnění plánů rozvoje sociálních služeb,
g) zajišťuje dostupnost poskytování sociálních služeb na svém území v souladu se střednědobým
plánem rozvoje sociálních služeb.
Další podstatná část zákona je věnována financování poskytování sociálních služeb obcím
s rozšířenou působností a poskytovatelům, kteří jsou zapsáni v registru poskytovatelů sociálních služeb
a jejichž služby jsou poskytovány v souladu se SPRSS.
Pojmosloví užité v dokumentu
Vzhledem k tomu, že se velmi často setkáváme s tím, že pod jedním pojmem si každý představuje
mnohdy naprosto odlišné obsahy, zařazujeme do této úvodní části pojmy, které jsou běžně užívány
v praxi. Jejich obsahovým vymezením sledujeme usnadnění porozumění tématu, které je z hlediska
historie v ČR velmi mladé a nezažité.
• Metoda komunitního plánování

je metoda převzatá z Velké Británie, jejímž základem je spolupráce zadavatelů (obcí, krajů) s uživateli
(klienty) a poskytovateli (jednotlivými organizacemi) vybrané oblasti při vytváření plánu, vyjednávání
o budoucí podobě služeb a realizaci konkrétních kroků za účasti veřejnosti a podpory politické
reprezentace. Společným cílem je zajistit dostupnost kvalitních služeb.
• Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS)
je proces metody komunitního plánování aplikovaný na oblast sociálních služeb.
• Komunitní plán sociálních služeb (KP)
je zpracovaný dokument, pro který je synonymem pro termín „střednědobý plán rozvoje sociálních
služeb“, ukotvený v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
Nejčastěji je užíván při plánování sociálních služeb na místní úrovni. Je důležité zmínit, že na místní
úrovni do tohoto dokumentu jsou zahrnovány i služby, které nejsou klasifikovány jako sociální, ale úzce
s nimi souvisí, či na ně navazují.
• Střednědobý plán
je pojem vymezující plánovací období v rozmezí 2 - 5 let, což odpovídá jednomu volebnímu období.
• Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb
chápeme jako proces plánování rozvoje sociálních služeb za použití metody KPSS, vymezený v zákoně
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů na období 2 - 5 let.
• Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb (SPRSS)
je dokument zpracovaný v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů, který zdůrazňuje rozvojovou a časovou povahu plánu. Zachovává podstatu
plánování, což je zapojení samospráv, poskytovatelů, uživatelů a veřejnosti do procesů vyjednávání
nebo zohledňování lokálních podmínek atd. Obsahuje výlučně cíle a opatření pro sociální služby dle
zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.
• Místní úroveň SPRSS
je chápána jako obecní úroveň střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb metodou KPSS nebo
jinak řečeno komunitního plánování sociálních služeb. Místní úroveň může aplikovat plánování na
různých typech území. Obec s rozšířenou působností (ORP), mikroregion, místní akční skupina (MAS),
obec nebo blíže neurčený počet samostatných obcí netvořící žádný z dříve uvedených právních celků,
aj.
• Krajská úroveň SPRSS
(rovněž nazývaná jako regionální) Proces je uskutečňován na území kraje a vychází z komunitních
plánů tvořených na místní úrovni, registru poskytovatelů a zjišťování potřebnosti služeb ve své
působnosti a dalších dokumentů. Jedná se o střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který musí
vycházet z dokumentů, ve kterých jsou uvedeny požadavky Evropské unie, České republiky,
Ministerstva práce a sociálních věcí na směřování sociální politiky v následujících obdobích, na podobu
sociálních služeb, musí respektovat platnou legislativu na úrovni Evropské unie, státu, kraje a obcí.
Vznikající plány rozvoje rovněž musí obsahovat požadavky na kompatibilitu výstupů pro zpracování
národního plánu.
• Triáda
je pojem pro spolupráci uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb při procesech
SPRSS/KPSS. Avšak neodmyslitelně je spojována s veřejností, bez které proces není transparentní.
• Uživatel sociálních služeb (uživatel) je klíčovým účastníkem komunitního plánování,
jsou to klienti sociálních služeb. Uživateli rozumíme osoby v nepříznivé nebo tíživé sociální situaci, kteří
služby využívají, jimž jsou určeny. Jejich pohled je v komunitním plánování sociálních služeb
nepostradatelný. Neboť oni mohou vyjádřit svůj pohled, zviditelnit své zájmy, přímo se vyslovit k tomu,
co vnímají jako nejlepší a nejpotřebnější, a spolupodílet se tak na utváření podoby sociálních služeb.
Právě oni jsou odborníky na užívání sociálních služeb.
• Poskytovatel sociálních služeb (poskytovatel) je obecný pojem, který značí subjekty,
které poskytují registrované služby dle zákona o sociálních službách a služby nabízejí
a poskytují. Poskytovatelé vědí, jak služby fungují, a znají systémové i provozní záležitosti. Dokážou

popsat stávající poptávku i předpokládané trendy a obecně se v celé problematice dobře orientují.
Jejich přínos je proto v tomto ohledu nenahraditelný, a proto jsou odborníky na poskytování sociálních
služeb.
• Poskytovatel návazných služeb je obecný pojem, který zahrnuje subjekty, které poskytují
služby nepodléhající registraci dle zákona o sociálních službách, přesto se však velkou měrou podílí na
zkvalitnění života osob vyžadujících pomoc druhých. Tito poskytovatelé jsou odborníci na dopomoc
potřebným osobám a jejich přínos je v tomto ohledu nenahraditelný. Jejich služby nejčastěji tvoří
propojení mezi obory zdravotnictví, školství a sociální oblastí.
• Zadavatel sociálních služeb (zadavatel) je zejména obec a kraj. Zadavatelé jsou
odpovědni za zajištění sociálních služeb na příslušném území. Vstupují do procesu jako aktivní
účastníci, zejména proto, že jsou garanty realizace výstupů KPSS/SPRSS. Proto podpora
KPSS/SPRSS ze strany jejich politických reprezentantů představuje nejzákladnější podmínku pro jeho
uskutečňování.
• Veřejnost
všichni ostatní zájemci, kterým nejsou sociální služby a jejich fungování
a poskytování lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu nebo jeho realizaci.
• Krajský metodik a vzdělavatel v Olomouckém kraji
je osobou, která obdržela certifikát MPSV k výkonu metodické podpory a vzdělavatelským činnostem při
procesech KPSS/SPRSS na místní i na krajské úrovni. Navrhuje možné metodické postupy v procesech
SPRSS v souladu se zachováním základních principů metody KPSS. Metodické vedení těchto osob
zastává MPSV, odbor 22.
• Koordinátor
je osoba, která koordinuje proces KPSS/SPRSS v rámci organizačních struktur v dané lokalitě, kde
proces probíhá.
• Základní síť sociálních služeb je souhrn služeb registrovaných dle zákona o sociálních
službách, jejichž potřebnost je doložena skutečnou potřebností a současně je na ně nahlíženo
tak, že jejich absencí by došlo k nenahraditelné újmě osobám, kterým by v důsledku toho bylo
upřeno základní lidské právo na důstojný život.

2. Popis realizace procesu KPSS v Prostějově
Dne 5. 8. 2010 byla první verze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově
(dále jen SPRSS) předložena k připomínkovému řízení veřejnosti, uživatelům, poskytovatelům
i zástupcům zadavatele sociálních služeb. Obdržené připomínky byly řádně vypořádány a případně
zapracovány do dokumentu SPRSS. Po zpracování a vypořádání připomínek doplněnou verzi následně
schválila Řídící skupina. V závěru této fáze byl tvořen systém udržitelnosti činností v rámci vývoje
procesu. Konečnou verzi dokumentu schválilo Zastupitelstvo města Prostějova dne 21. 9. 2010 a byl
poskytnut Olomouckému kraji pro potřeby tvorby krajského střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb.
• Dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově pro období
let 2010 – 2013 byl zpracován v rámci projektu „Vytvoření střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb v Prostějově“ č CZ.1.04/3.1.03/22.00117, který byl financován prostřednictvím
ESF, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanosti a státního rozpočtu ČR.
Realizátorem bylo Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partnerem Město
Prostějov a byl úspěšně ukončen ke dni 30. 4. 2011.

• Následně byla podána žádost o návaznou finanční podporu z ESF OP LZZ, a dne 8. prosince
2011 byla Středisku rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partnerovi projektu městu
Prostějov přidělena finanční podpora projektu s názvem „Podpora střednědobého plánování
rozvoje sociálních služeb v Prostějově“. Po podpisu partnerské smlouvy mezi Střediskem
rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a Magistrátem městem Prostějovem byly zahájeny
naplánované činnosti. Realizace návazného projektu SPRSS v Prostějově a činnost
jednotlivých zúčastněných subjektů probíhala od 1. března 2012. Projekt samotný bude
ukončen 28. 2. 2014, avšak proces KPSS bude pokračovat.
Záměr plánu
Město Prostějov, později Magistrát města Prostějova, realizoval tvorbu II. Střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb metodou KPSS se záměrem, že v rámci jeho realizace:
• získá zpětnou vazbu od obyvatel, veřejnosti a uživatelů sociálních služeb města k dosud
probíhající sociální politice města
• zajistí postupnými kroky zlepšení dostupnosti a kvality sociálních služeb, které pomohou
sociální integraci osob ohrožených sociálním vyloučením a pomůže jejich začlenění na trh
práce
• zařadí výsledky procesu KPSS pod ucelené působení v rámci „Strategického plánu rozvoje
Magistrátu města Prostějova“ a sladí s ním výstupy z dosud realizovaných aktivit projektu
„Zdravé město-Agenda 21“
• zachová nastartovanou kvalitní komunikaci díky realizaci prvního střednědobého plánu
s poskytovateli sociálních i návazných služeb s cílem nastavit průhledný a efektivní systém
financování poskytování sociálních služeb ve městě Prostějově.

•
•
•
•

Hlavní cíle:
zhodnocení dosud uskutečněných opatření v sociální oblasti
zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb
zlepšení komunikace s veřejností
nastavení základní sítě sociálních služeb v Prostějově

Organizační struktura subjektů působících v KPSS v Prostějově
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Činnosti členů organizační struktury po dobu realizace projektu
Pracovní skupiny společně pracovaly na 21. pracovních setkáních. Mimo to v tomto období pracovaly
i 2 expertní skupiny. Byl to Expertní tým pro tvorbu Koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování
rodičovských kompetencí a Expertní tým pro tvorbu Koncepce sociálních a návazných služeb pro
národnostní menšiny a cizince (http://www.prostejov.eu/cz/obcan/magistrat/struktura-magistratu/odborsocialnich-veci/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/dokumenty/)
Veškeré činnosti zabezpečovala Řídící skupina, která se sešla celkem 14x. Výčet setkání však neodráží
veškerou práci členů Řídící skupiny, pracovních skupin a expertních týmů. Značnou část úkolů
zpracovávali členové ve svém volném čase.
Výstupy z implementační fáze (realizační)
Po zpracování a schválení prvního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb, tedy od 1. 11. 2010
následovalo období jeho realizace. Prvním krokem byla aktualizace organizační struktury, a s ní
související dohody dalšího působení jednotlivých účastníků a skupin procesu. Druhým krokem

k realizaci opatření vedoucích k naplnění cílů předcházelo zpracování implementačního plánu
SPRSS, jehož součástí byl harmonogram činností a realizační plán.
Realizační plán SPRSS, upravuje činnosti, které mají charakter organizačního a metodického
charakteru a nejsou uvedeny ve střednědobém plánu. Slouží rovněž k vytvoření pravidel
a podkladů, na jejichž základě bude monitorováno a vyhodnocováno naplňování jednotlivých cílů
a opatření prostřednictvím aktivit ve schváleném střednědobém plánu, ale i celého procesu. Součástí
Realizačního plánu jsou Pravidla pro přijímání změn v SPRSS, prostřednictvím kterých
je zajišťována možnost reagovat na zásadní změny potřeb uživatelů v SPRSS, ale i transparentní
možnost zapracování změn při vstupu nových či transformovaných služeb nebo subjektů,
či zaznamenávání utlumovaných nebo rušených služeb. Další nedílnou součást tvoří Komunikační
plán SPRSS, který slouží k nastavení toků informací a systému jeho vyhodnocení. Jedná se
o komunikaci uvnitř organizační struktury, která je dána samostatnými přílohami, Statutem a Jednacím
řádem řídící a pracovní skupiny, dále pak slouží k nastavení toku informací směrem k laické a odborné
veřejnosti, politické reprezentaci a směrem ke krajské úrovni střednědobého plánování sociálních
služeb, ale i směrem od nich k organizační struktuře.
Implementační plán byl schválen řídící skupinou dne 24. února 2011, a dne 5. dubna 2011 předložen
Radě města Prostějova na vědomí.
Hodnocení cílů a opatření
Vyhodnocování naplňování cílů a opatření se provádělo pomocí Monitorovací a hodnotící tabulky.
Opatření stávajících sociálních a návazných služeb monitorovali a vyhodnocovali poskytovatelé služeb
a vedoucí pracovních skupin.
Tato vyhodnocená opatření následně vedoucí pracovních skupin předali koordinátorovi k vypracování
souhrnné zprávy za všechny cíle a opatření platného střednědobého plánu. Koordinátor následně
zpracoval souhrnnou hodnotící zprávu, kterou předložil k připomínkování a ke schválení řídící skupině.
Souhrnná hodnotící zpráva za období 1. 3. 2012 - 1. 4. 2013 byla dne 24. 9. 2013 předložena na
vědomí Radě města Prostějova a je k dispozici na webových stránkách města Prostějova, odkaz
komunitní plánování.
Hodnocení naplnění opatření sociálních služeb dle cílových skupin/ pracovních skupin
První střednědobý plán obsahoval celkem 37 opatření sociálních služeb poskytované v městě
Prostějově. Z celkového počtu se nepodařilo naplnit pouze tři opatření. Jednalo se o opatření PS
Senioři „Zachování stávající služby sociální hospitalizace ADP – SANCO s.r.o., Prostějov“, kde došlo ke
zrušení registrace této sociální služby. V PS Osoby se zdravotním postižením to bylo opatření
„Zachování a rozvoj služeb Centra pro zdravotně postižené Olomouckého kraje o. s., regionální
pracoviště Prostějov“, které z ekonomických důvodů v roce 2011 ukončilo svou činnost. Třetí opatření
bylo v PS Osoby ohrožené sociálním vyloučením „Podpora a rozvoj sociální služby odborné sociální
poradenství pro osoby bez přístřeší (muže i ženy) Občanského sdružení sociální pomoci Prostějov“,
tato služba byla poskytována do 11. 2. 2011, která rovněž z důvodu nedostatečného finančního
zajištění ze strany MPSV byla zrušena.

Procentní vyjádření naplnění opatření sociálních služeb dle cílových skupin
Název pracovní skupiny
PS Senioři
PS Osoby se zdravotním postižením
PS Rodina, děti, mládež
PS Národnostní menšiny a cizinci
PS Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Počet opatření celkem
Procentuální míra plnění opatření

Počet
opatření

Naplňování opatření

8
16
3
4
6
37

naplněno
7
13
1
4
3
28

rozpracováno
0
2
2
0
2
6

nenaplněno
1
1
0
0
1
3

100%

75,7%

16,2%

8,1%

Hodnocení naplnění opatření návazných služeb dle cílových skupin

Návazné služby jsou realizovány především nestátními neziskovými organizacemi. Přesto, že se
nejedná o klasické sociální služby, registrované Krajským úřadem Olomouckého kraje, lidem
v nepříznivé situaci poskytují významnou pomoc a podporu. A to například prostřednictvím
neformálního poradenství, vytvoření prostoru pro setkávání a konzultace s lidmi se stejným druhem
postižení, v případě osob se zdravotním postižením, rekondičních pobytů, půjčování kompenzačních
pomůcek apod.
První střednědobý plán obsahoval celkem 22 opatření návazných služeb poskytované ve městě
Prostějově. Z celkového počtu se nepodařilo naplnit pouze jedno opatření, a to v PS Osoby se
zdravotním postižením „Zachování stávajících návazných služeb pro osoby zdravotně znevýhodněné
Centra pro zdravotně postižené Olomouckého kraje o. s., regionální pracoviště Prostějov“. Služba byla
ukončena v roce 2011, a to opět z ekonomických důvodů.

Procentní vyjádření naplnění opatření návazných služeb dle cílových skupin
Druh služby

Počet opatření

Naplňování opatření
naplněno

rozpracováno

nenaplněno

PS Senioři

1

0

1

0

PS Osoby se zdravotním postižením

10

9

0

1

PS Rodina, děti, mládež

5

3

2

0

PS Národnostní menšiny a cizinci

5

5

0

0
0

PS Osoby ohrožené sociálním vyloučením

1

1

0

Počet opatření celkem
Procentuální míra plnění opatření

22

18

3

1

100%

81,8%

13,6%

4,5%

Hodnocení naplnění opatření vzniku nových sociálních služeb a koncepčních záměrů

První střednědobý plán obsahoval celkem 9 opatření vzniku nových sociálních a koncepčních záměrů
poskytované v městě Prostějově. Z celkového počtu se nepodařilo realizovat pouze tři opatření. Dvě
opatření se týkala PS Senioři, konkrétně přípravy a vzniku tísňové péče (linky) pro osamělé seniory
v Prostějově. Myšlenkou bylo zřízení kvalitní a efektivní pomoci osamělým seniorům v tísni použitím
speciálního zařízení (pageru) napojeného na centrální tísňovou linku (městská policie).
Druhé opatření se týkalo přípravy a vzniku denního stacionáře pro seniory v Prostějově. Očekávaným
dopadem opatření mělo být udržení kvality života pro seniory a udržení rodinných vazeb, odlehčení
rodinám seniorů a jejich blízkým osobám. Třetí opatření se týkalo PS Osoby se zdravotním postižením,
konkrétně o rozšíření služby pro cílovou skupinu ženy s chronickým duševním onemocněním
prostřednictvím Centra sociálních služeb Prostějov, p. o. Hlavním důvodem nerealizování opatření byly
legislativní změny a finanční náročnost.
Nové opatření, které se naopak naplnit podařilo v PS Národnostní menšiny a cizinci bylo „Vytvoření
koncepce sociálních a návazných služeb pro národnostní menšiny a cizince“.
Cílem bylo vytvoření ucelené sítě potřebných služeb v patřičné kvalitě. Tato koncepce řeší předcházení
možnosti mezioborové duplikace služeb, má mimo jiné za cíl odhalit chybějící články ve stupňovité
mezioborové síti služeb pro cílovou skupinu národnostní menšiny a cizinci prostřednictvím komunikační
platformy mezi státní správou, poskytovateli služeb a cílovou skupinou. Smyslem je zamezit sociálním
selháním a závislostí cílových skupin na sociálních službách. Expertní tým byl tvořen z řad odborníků
z oblasti zaměstnanosti, školství, bytového hospodářství, sociální podpory, sociálních služeb apod.
V PS Rodina, děti, mládež se jednalo o „Tvorbu koncepce vzdělávání k rodičovství a posilování

rodičovských kompetencí“
Cílem je vytvoření ucelené sítě potřebných služeb v patřičné kvalitě. Jedná se o mezioborovou
identifikaci příčin sociálního selhávání cílové skupiny a návrh koncepčních řešení vycházející z reálných
možností města Prostějova (oblast posilování finanční gramotnosti, eliminace vzniku sociálně
patologických jevů a snížení závislosti cílové skupiny na sociálním systému. Expertní tým byl tvořen
z řad odborníků, a to z resortu školství, sociálních věcí, úřadů práce ČR, policie ČR, zdravotnictví, apod.
Pro velkou rozličnost pohledů na řešení problematiky jednotlivých členů expertních skupin bylo nutno
pro vedení těchto jednání využít roli moderátora.
(Obě tyto koncepce byly prezentovány na „Workshopu střednědobého plánování rozvoje sociálních
služeb“ dne 7. 3. 2013, a jsou k dispozici na webových stránkách města Prostějova, odkaz komunitní
plánování sociálních služeb (http://www.prostejov.eu/cz/obcan/magistrat/struktura-magistratu/odborsocialnich-veci/komunitni-planovani-socialnich-sluzeb/informacni-kampan/workshop/)
Významným úspěch měla i PS Osoby ohrožené sociálním vyloučením, v rámci které bylo naplněno
opatření „Vznik azylového domu pro osamělého rodiče s dětmi“.
Jedná se o zařízení, které slouží k zajištění možnosti ubytování spojeného se sociální prací s klienty pro
osamělé rodiče s dětmi, kteří se ocitli bez přístřeší, a potřebují vyřešit nejpalčivější problémy za pomoci
sociálního pracovníka, který je jim každodenně nablízku, pomáhá jim ve styku s organizacemi
a institucemi. Toto zařízení provozuje organizace Azylové centrum Prostějov, o. p. s.
Procentní vyjádření naplnění opatření nových služeb dle cílových skupin
Druh služby

Počet opatření

Naplňování opatření
naplněno

rozpracováno

nenaplněno

PS Senioři
PS Osoby se zdravotním postižením
PS Rodina, děti, mládež
PS Národnostní menšiny a cizinci
PS Osoby ohrožené sociálním vyloučením

2
4
1
1
1

Počet opatření celkem
Procentuální míra plnění opatření

0
1
1
1
1

0
2
0
0
0

2
1
0
0
0

9

4

2

3

100%

44,4%

22,2%

33,3%

Hodnocení systémových opatření
Systémová opatření jsou opatření, která se svým zaměřením a prioritou shodují ve všech pracovních
skupinách. Tato opatření byla zpracována v řídící skupině.
První střednědobý plán obsahoval celkem 5 systémových opatření. Z celkového počtu se nepodařilo
realizovat pouze jedno opatření. Jednalo se o toto opatření:
Procentní vyjádření naplnění systémových opatření
Systémová opatření

Počet opatření

Informovanost
Bytová problematika
Počet opatření celkem
Procentuální míra plnění opatření

Naplňování opatření
naplněno

rozpracováno

nenaplněno

1
4

1
1

0
2

0
1

5

2

2

1

100%

40%

40%

20%

Pozn. k nenaplněnému opatření:
Název opatření: V rámci poskytovaných sociálních služeb Chráněné bydlení, rozšíření služby pro
cílovou skupinu ženy s chronickým duševním onemocněním prostřednictvím Centra sociálních služeb,
p. o. - nedošlo k žádosti o dotace

3. Výstupy z analytické fáze, zhodnocení současného stavu sociálních služeb
v Prostějově, (březen 2013 – srpen 2013)
Dne 1. 3. 2013 byla zahájena analytická fáze procesu KPSS, která navazuje na úspěšnost naplnění cílů
opatření a dalších zjištění v rámci vyhodnocení procesu. Koordinátorem procesu bylo zpracováno
vyhodnocení Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Prostějově.
PhDr. Miluše Kmoščáková zpracovala „Sociodemografickou analýzu města Prostějova 2013“, která byla
v řídící skupině připomínkována a následně schválena. Údaje do dokumentu byly čerpány
z poskytnutých dat ČSÚ, MPSV, odborem sociálních věcí a odborem školství Magistrátu města
Prostějova, Domovní správou, Policií ČR, Cizineckou policií, ÚP Prostějov, jednotlivými poskytovateli
sociálních služeb, atd. Při zpracování dat bylo přihlédnuto k zaměření a požadavkům pracovních
skupin, které v rámci projektu působily a které měly možnost průběžně obsah analýzy připomínkovat a
doplňovat.
V rámci tohoto období byly dále zpracovány dotazníky pro zpracování analýzy potřeb poskytovatelů
sociálních a návazných služeb v Prostějově a analýzy finančních toků do sociálních služeb. Dotazníky
byly schváleny na jednání Řídící skupiny dne 9. 4. 2013, a následně rozeslány poskytovatelům
sociálních a návazných služeb k vyplnění. Hlavní zpracovatelkou těchto analýz byla Mgr. Renata
Čekalová a paní Lenka Čentéšová.
V rámci získaných informací od poskytovatelů sociálních služeb byl zpracován „Katalog poskytovatelů
sociálních služeb v Prostějově“ s cílem poskytnout široké veřejnosti ucelený přehled o poskytovaných
sociálních i návazných službách ve městě Prostějově a blízkém okolí. Tento dokument zpracovala
Mgr. Renata Čekalová. Na základě získaných dat byla zahájena práce na Interaktivním katalogu
poskytovatelů sociálních služeb a služeb návazných pro celé území ORP Prostějov. Tento interaktivní
katalog bude sloužit široké veřejnosti a bude umístěn na webových stránkách města Prostějova. Velkou
výhodou tohoto interaktivního katalogu bude jeho možnost okamžitě reagovat na jakékoliv změny
v organizacích. Občan tak vždy získá aktuální informace o daném zařízení či službě.
Zjišťování potřeb obyvatel města Prostějova v sociálních službách probíhalo metodou tzv. Focus
Groups (dále jen FG). Výstupem jsou kvalitativní informace o tom, jak lidé smýšlejí o svých potřebách,
a co konkrétně ovlivňuje jejich potřeby a požadavky. Dne 3. 6. 2013 se konala FG pro pracovní skupiny
„Osoby se zdravotním postižením“ a „Národnostní menšiny a cizinci“. Dne 4. 6. 2013 pak proběhla FG
pro pracovní skupiny “Senioři“, „Rodina, děti, mládež“, a „Osoby ohrožené sociálním vyloučením“.
Výstupy posloužily jako jeden z analytických podkladů pro tvorbu cílů a opatření do Plánu.
Tato kapitola předkládá nezbytné informační zdroje pro zpracování střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb a je tvořena stručným výtahem výstupy z analytické fáze procesu.

Obecné zhodnocení území a obyvatelstva města Prostějova
Tato kapitola čerpá ze Sociodemografické analýzy zpracované v rámci projektu „Podpora
střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově“.

Město Prostějov v regionu
Město Prostějov leží ve východní části České republiky. Je součástí
Olomouckého kraje, nachází se v severní části Hornomoravského úvalu, na úpatí
Prostějovské pahorkatiny. Leží v nížině s malými výškovými rozdíly, kde nejnižší
a nejvyšší body jsou v nadmořské výšce 212 a 262 m n. m. První zmínky
o Prostějovu, který je nazýván Hanáckým Jeruzalémem, se datují k roku 1141,
nejprve jako o nevelké osadě Prostějovice. V roce 1390 byl Prostějovu udělen
statut města.
(Zdroj Magistrát města Prostějova)

Název obce
Kraj
Nadmořská výška
Zeměpisná šířka
Zeměpisná délka
Rozloha
Počet obyvatel k 31. 12. 2012

Prostějov
Olomoucký
223 m n. m.
49° 28' 20" s. š.
17° 06' 38" v. d.
3 904 ha
44 330 osob

(Zdroj ČSÚ)

Město Prostějov je pověřená obec III. stupně pro správní obvod vymezený územím celkem 75 obcí.
V současné době má město 7 místních částí – Čechovice, Čechůvky, Domamyslice, Krasice,
Vrahovice, Žešov a střed města s historickým centrem, které je vyhlášeno památkovou zónou.
Prostějov jako centrum správního obvodu je současně i střediskem průmyslu, obchodu a veškerého
rozhodujícího dění v oblasti. Důležitými odvětvími mikroregionu jsou strojírenství, hutnictví, zpracování
kovů, stavebnictví, textilní výroba. Tradiční oděvní průmysl zaznamenal v posledních letech významný
útlum
K významným společnostem, které se významně podílejí na zaměstnanosti, patří např. a.s., Mubea –
HZP, s.r.o., Gala, a.s., Hanácké železárny a pérovny, a.s., DT – Výhybkárna a strojírna, a.s., FTL- First
Transport Lines, a.s., Makovec, a.s., TORAY s.r.o., Koutný s.r.o.
Stávající průmyslové podniky jsou umístěny z větší části v jihovýchodní části města, za dálnicí, spojující
města Olomouc a Brno. Město Prostějov pro zájemce o novou výstavbu průmyslových objektů
vybudovalo v této části průmyslovou zónu, která je kompletně vybavena inženýrskými sítěmi
a komunikací. Velkou výhodou této průmyslové zóny je především její dopravní napojení na rychlostní
komunikaci R46 Vyškov – Olomouc navazující na dálnici D1 Vyškov – Praha. Předností regionu je
i kvalifikovaná a levná pracovní síla.
Město Prostějov se může pyšnit řadou památek. K významným pamětihodnostem patří prostějovský
renesanční zámek na Pernštýnském náměstí, který v současné době prochází rekonstrukcí, radnice
s rekonstruovanou 66 metrů vysokou věží. Nelze opomenout významnou kulturní památku České
republiky, dílo české secese, Národní dům od prof. Jana Kotěry, který je hlavním kulturním
a společenským centrem a je současně jednou z architektonických dominant města. Zmínku si zaslouží
také kostel Povýšení sv. Kříže, Muzeum Prostějovska, Morový sloup se sochou P. Marie, rodný dům
Jiřího Wolkera, barokní kostel sv. Jana Nepomuckého, farní kostel sv. Petra a Pavla a kostel sv. Cyrila
a Metoděje.

Prostějov je známý svým kulturním životem a pořádáním množství kulturních a společenských aktivit.
DUHA – kulturní klub u hradeb - pořádá každým rokem celostátní festival poezie Wolkerův Prostějov,
přehlídku hanáckých národopisných souborů Prostějovské Hanácké slavnosti, Prostějovské kulturní léto
a Prostějovskou zimu. V rámci Olomouckého kraje organizuje akce Mladá scéna, Scénický tanec atd.
Ve městě je k dispozici občanům Městské divadlo, kino, knihovna, hudební kluby a další kulturní
zařízení.
Město Prostějov nabízí svým obyvatelům i návštěvníkům mnoho zařízení pro odpočinek a rekreaci.
Město a jeho okolí je ideálním místem pro cykloturistiku, ve městě i okolí jsou vybudovány cyklostezky,
prochází tudy i mezinárodní cyklotrasa „Jantarová stezka“. K aktivnímu odpočinku i relaxaci slouží
plavecký bazén, aquapark, víceúčelová sportovní hala, řada tenisových areálů, bowlingová herna, hala
pro squash, horolezecké stěny, různá volně přístupná hřiště a sportoviště. Příjemné prostředí
k procházkám a pobytu venku nabízí udržované městské parky, botanická zahrada či lesopark
Hloučela.
Od r. 2000 je město Prostějov členem asociace „Národní síť Zdravých měst ČR“.
Počet obyvatel
Navzdory celorepublikovému růstu obyvatel se náš region dočkal v minulém období vývoje opačného
a navázal tak na sestupný trend předchozích let. Převaha vystěhovalých nad přistěhovalými, která
u nás trvá již od roku 1995, byla současně doplněna převahou zemřelých nad živě narozenými. Podle
údajů Magistrátu města Prostějova žilo v Prostějově 44 184 obyvatel k 1. 1. 2013. Od r. 1990, kdy
kulminoval počet obyvatel Prostějova na počtu 52 061, docházelo k jeho postupnému a trvalému
poklesu. Za uplynulých 13 roků poklesl počet obyvatel Prostějova téměř o 8 000 obyvatel, na čemž se
promítlo i odtržení městské části Držovice, která se stala samostatnou obcí.
Počet obyvatel Prostějova v letech 1971 až 2012
Sledovaný rok k 31. 12.
Počet
obyvatel

1971

1980

1990

2000

2009

2010

2011

2012

37 456

50 363

52 061

48 705

45 324

45 116

44 387

44 330

(Zdroj ČSÚ)

Vývoj populace je určován přirozenou měnou obyvatel a migrací obyvatel na územním celku. Přirozená
měna obyvatel se skládá ze dvou základních demografických procesů – procesu porodnosti a procesu
úmrtnosti.
Vývoj přirozeného nárůstu obyvatel v Prostějově kulminoval v letech 2007 – 2009, kdy rodily ženy
z posledních silných ročníků ze 70. let min. stol., v následujících letech porodnost postupně klesala
a lze předpokládat, že tento trend bude pokračovat i v dalších letech.
Z důvodu poklesu počtu obyvatelstva přirozenou měnou a demografickým stárnutím, poroste
do budoucna význam migrace obyvatel. Mohou to být právě migrační zisky, které zvrátí tento negativní
trend. Migrace je chápána jako změna trvalého pobytu a z tohoto pohledu rozlišujeme vnitřní
a mezinárodní.
Vnitřní migrace je definována jako změna trvalého pobytu za hranice určité administrativní jednotky,
zpravidla obce. Mezinárodní migrace je definována jako změna obvyklého pobytu za hranice státu.

Jak můžeme vidět v přehledu přistěhovaných a odstěhovaných obyvatel města Prostějova, došlo
k zásadní změně bilance stěhování z města Prostějova. Zatímco v roce 1990 to bylo pouze 889
obyvatel, v roce 2008 to bylo už 1048 obyvatel. V následujících letech počet odstěhovaných poklesl,
v loňském roce došlo k nárůstu přistěhovaných osob. Hodnoty migračního salda poklesly, ale stále se
udržuje v záporných hodnotách. Počet obyvatel města Prostějova je tak snižován i jeho stěhováním.
Počet přistěhovaných a odstěhovaných obyvatel města Prostějov v letech 1990 až 2012
Sledovaný rok k 31. 12.
1990
Přistěhovaní
Odstěhovaní
Přírůstek
stěhováním

1995

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

1079
889

610
692

726
750

961
968

756
1048

775
817

794
922

805
910

897
917

190

-82

-24

-7

-292

-42

-128

-105

-20

(Zdroj ČSÚ)

Ve městě Prostějově v současné době setrvává negativní trend celkového úbytku obyvatelstva.
K nejvyššímu úbytku obyvatelstva došlo v roce 2008, poté s určitými výkyvy zaznamenáváme snižování
trendu úbytku obyvatel přirozeným přírůstkem i stěhováním.
Změnou věkového složení regionu města Prostějova došlo k navýšení počtu dětí a seniorů při
současném snížení počtu osob v produktivním věku.
Věková
kategorie
0 - 14
15 - 64
65 +
Celkem

Sledovaný kalendářní rok
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
6 712 6 494 6 367 6 239 5 979 5 938 6 063 6 135 6 277 6 340
33 693 33 634 33 570 33 657 32 472 31 994 31 607 31 216 30 020 29 667
6 969 7 037 7 121 7 213 7 234 7 446 7 654 7 765 8 090 8 323
47 374 47 165 47 058 47 109 45 675 45 378 45 324 45 116 44 387 44 330

(Zdroj ČSÚ)

Průměrný věk obyvatele Prostějova opět vzrostl a to ze 41,4 let (2009) na 42,4 (2012). Průměrný věk
mužů dosáhl 40,3 let, průměrný věk žen 43,7 let. Město Prostějov patří mezi města Olomouckého kraje
s nejvyšším průměrným věkem obyvatel.
Ekonomická aktivita obyvatelstva
Při posledním SLBD v roce 2011 žilo v Prostějově 44 387 obyvatel, z toho ekonomicky aktivních bylo
21 311 osob, což je o 2 460 obyvatel méně, než tomu bylo v roce 2001. Za sledované období došlo
i k poklesu osob ekonomicky neaktivních a to z 22 999 v roce 2001 na 21 657 obyvatel v roce 2011.
Přitom zaměstnaných osob bylo v Prostějově v roce 2001 21 240, v roce 2011 už jen 18 764 osob,
na 2 547 se zvýšil z předchozích 2 531 počet nezaměstnaných. Ve sledovaném období 2001 až 2011
došlo v Prostějově ke snížení počtu práceschopného obyvatelstva a současně i k zřetelnému poklesu
celkového objemu pracovní síly. (Zdroj SLBD 2011)

Obyvatelstvo v Prostějově podle ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem
zaměstnaní
zaměstnanci

z toho podle
postavení v
zaměstnání

v tom

Celkem osob
21 311

11 247

10 064

10 063

8 701

14 650

7 482

7 168

673

481

192

pracující na vlastní
účet

2 414

1 628

786

pracující důchodci

854

412

442

ženy na mateřské
dovolené

416

-

416

2 547

1 184

1 363

21 657

8 879

12 778

11 138
6 164

4 083
3 064

7 055
3 100

1 889

1 053

836

nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
z toho

z toho ženy

18 764

zaměstnavatelé

ze zaměstnaných

z toho muži

nepracující důchodci
žáci, studenti, učni

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou
(Zdroj ČSÚ)

Obdobný vývoj ekonomické aktivity obyvatel jako v Prostějově probíhal i v Olomouckém kraji. (zdroj SLBD
2011)

Obyvatelstvo Olomouckého kraje podle
ekonomické aktivity
Ekonomicky aktivní celkem

165 509

138 483

147 130

120 883

214 243

112 215

102 028

8 956

6 547

2 409

pracující na vlastní
účet

31 054

21 990

9 064

z toho podle
postavení v
zaměstnání

zaměstnavatelé

pracující důchodci

10 196

5 032

5 164

ze zaměstnaných

ženy na mateřské
dovolené

5 608

-

5 608

nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní celkem
nepracující důchodci
žáci, studenti, učni

Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou
(Zdroj ČSÚ)

z toho ženy

303 992

zaměstnanci

z toho

z toho muži

268 013

zaměstnaní

z toho

Celkem

35 979

18 379

17 600

300 693

126 481

174 212

147 179

56 090

91 089

92 531

45 780

46 751

23 742

13 536

10 206

Nezaměstnanost
Jedním z dopadů celosvětové hospodářské krize je nepříznivý vývoj zaměstnanosti obyvatel.
Do zaměstnanosti regionu se tento jev začal promítat od roku 2008, celkový počet osob bez práce
dosáhl historicky nejvyšších hodnot na přelomu roku 2010 a 2011. V roce 2012 počet nezaměstnaných
mírně poklesl, v prosinci pak téměř dosáhl hranice hodnot předchozího roku.
Vývoj počtu uchazečů o zaměstnání v letech 2009 až 2012 v Prostějově
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(Zdroj ÚP Olomouc)

Příznivý vývoj zaznamenal v roce 2012j počet volných míst. Po stagnaci volných míst v předchozích
letech došlo v březnu 2012 k jeho nárůstu na téměř dvojnásobnou hodnotu. Jejich počet však
při celkovém počtu osob bez zaměstnání nemohl poptávku po práci uspokojit.
Vývoj počtu volných míst v Prostějově v letech 2009 - 2012

(Zdroj ÚP Olomouc)

Míra nezaměstnanosti je podíl počtu nezaměstnaných ke všem osobám schopným pracovat. Do roku
2010 se dařilo míru nezaměstnanosti v našem regionu udržet pod republikovým i krajským průměrem.
V průběhu roku 2012 se míra nezaměstnanosti v Prostějově držela pod hodnotami krajskými, po celý
rok však republikové průměry převyšovala.
Vývoj míry nezaměstnanosti v roce 2012 Prostějov, Olomoucký kraj, Česká republika

(Zdroj ÚP Olomouc)

Ačkoliv se v roce 2013 zvýšil počet volných pracovních míst, zároveň přibylo i lidí evidovaných na úřadě
práce a míra nezaměstnanosti v celém kraji dosáhla hodnoty 8,7%. Prostějov je na tom v rámci kraje
nejlépe, pod hranicí 10% je ještě Olomouc, zbylé okresy kraje tuto hranici překročily (Jesenicko 13,7 %).
S končící zimou se jako každoročně rozšiřuje nabídka sezónních prací a zvyšuje se tak nabídka volných
pracovních míst. Zatímco v lednu se o jedno místo ucházelo 35 osob, nyní je to 27 uchazečů, získání

práce je velmi složité. Již nedochází k hromadnému propouštění zaměstnanců, ale pokud zaměstnanec
o práci přijde, je téměř nemožné najít si novou.
Předpoklad budoucího vývoje
Tato demografická prognóza byla sestavena pro účely komunitního plánování sociálních služeb
ve městě Prostějov.
Měla by tedy především odpovídat na otázky spojené s vývojem celkového počtu obyvatel a s hrubou
věkovou strukturou populace. Tyto údaje by pak zodpovědným osobám ve městě měly umožnit lépe
přizpůsobit strukturu sociálních služeb na území města potřebám současného i budoucího obyvatelstva.
Typickým jevem současného demografického vývoje je tzv. proces demografického stárnutí. Jedná se
o jev, kdy vlivem zlepšování úmrtnostních poměrů a prodlužování délky života, roste podíl populace
v postproduktivním věku. Současně s tím dochází ke snižování porodnosti hluboko pod úroveň
zachování přirozené obnovy populace, čímž dochází k poklesu počtu narozených dětí a dále se tak
prohlubuje relativní význam nejstarších věkových skupin v populaci.
Projekce očekává zvyšování ukazatele naděje dožití při narození (průměrná délka života narozeného
dítěte za předpokladu zachování daného řádu vymírání). V kraji se předpokládá růst z hodnoty 73,5
vypočtené za roky 2007-2008 pro muže na 86,5 let v roce 2065. Obdobně děvčata narozená v letech
2007-2008 by se měla dožít 74,4 let a v roce 2065 podle prognózy by se měla délka jejich života
prodloužit na 91,1. Počet zemřelých se po roce 2020 začne zvyšovat. Do té doby se v kraji předpokládá
kolem 6,5 tisíce úmrtí ročně.
Proto je při tvorbě komunitního plánu sociálních služeb Prostějova brát dopady těchto projekcí v úvahu.
Je třeba se připravit na zvýšené nároky na kapacity v zařízeních pečujících o seniory a na současný
relativní úbytek produktivní a předproduktivní složky populace. Tento vývoj je třeba chápat do jisté míry
za daný, protože podle současných znalostí neexistují prostředky, jak tyto tendence změnit, a to ani za
výraznější podpory migrace.
Projekce vývoje počtu obyvatel v Olomouckém a České republice přirozenou měnou, tedy bez migrace,
předpokládá zřetelný úbytek obyvatel regionu. I nadále předpokládá vyšší počet zemřelých, než bude
očekávaný počet narozených dětí. Lze očekávat, že při obdobném vývoji počtu obyvatel v Prostějově
dojde do roku 2050 k poklesu počtu obyvatel přirozenou měnou ze současných 44 184 obyvatel asi na
35 850 obyvatel.
Tyto signály naléhavě upozorňují na nutnost propopulačních opatření ze strany představitelů města,
je třeba zvýšit atraktivitu této lokality pro obyvatele jiných regionů a zemí a vytvořit podmínky k dosažení
vyššího migračního přírůstku.
Analýza poskytovatelů sociálních služeb ve městě Prostějově a přehled služeb návazných
Analýza poskytovatelů sociálních služeb ve městě Prostějově byla zpracována v rámci projektu
“Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově“. Analýza poskytovatelů
je kvantitativním „zmapováním“ současné situace v oblasti sociálních služeb v našem městě,
nepopisuje ani nehodnotí kvalitu poskytovaných služeb.

Cíle předložené analýzy poskytovatelů sociálních služeb ve městě Prostějově
- aktualizovat základní údaje o poskytovatelích sociálních služeb v našem městě
(např. identifikační údaje, právní forma, územní působnost, apod.)
- zjistit a popsat aktuální informace o poskytovaných sociálních službách (druhy a formy
poskytovaných služeb, cílové skupiny a počty uživatelů, personální zajištění služby, apod.)
- identifikovat chybějící či problematické oblasti v síti sociálních služeb (např. dostupnost
či návaznost poskytovaných služeb, chybějící články poskytované péče, apod.)
Využité informační zdroje
- zjišťovací dotazník, který byl poskytnut v elektronické či tištěné formě všem poskytovatelům
sociálních služeb v městě Prostějově
- Seznam poskytovatelů sociálních služeb KÚ Olomouckého kraje
- Souhrnná analýza výsledků benchmarkingu sociálních služeb v Olomouckém kraji
- Územní dostupnost sociálních služeb v Olomouckém kraji
- Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2012 vydaná MPSV ČR
- SWOT analýzy pracovních skupin KP SS 2013
- Analýza poskytovatelů sociálních služeb ve městě Prostějově 2009
A. Poskytovatelé sociálních služeb ve městě Prostějově
Ve městě Prostějově je 20 subjektů, které poskytují celkem 39 registrovaných sociálních služeb. Oproti
analýze poskytovatelů, provedené v rámci analytické fáze projektu „Vytvoření střednědobého plánu
rozvoje sociálních služeb v Prostějově“ na přelomu roku 2009 a 2010, došlo v konečném součtu
k poklesu počtu poskytovatelů pouze o jeden subjekt (v roce 2009 bylo 21), stejně tak došlo k poklesu
počtu poskytovaných služeb o jednu (v roce 2009 poskytováno 40 sociálních služeb).
Činnost ukončilo Centrum pro zdravotně postižené Olomouckého kraje, regionální pracoviště
Prostějov, které poskytovalo celkem 4 sociální služby – odborné sociální poradenství pro osoby se
zdravotním postižením a seniory, telefonickou krizovou pomoc, sociálně aktivizační služby pro osoby se
ZP a terénní programy. Dále TyfloCentrum, Olomouc, o. p. s, regionální středisko Prostějov oproti
roku 2009 neposkytuje registrovanou sociální službu průvodcovské a předčitatelské služby.
Dvě poskytované sociální služby jsou oproti roku 2009 zařazeny do návazných sociálních služeb:
- Svaz tělesně postižených ČR, okresní organizace Prostějov nadále provozuje půjčovnu
rehabilitačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a rodinné příslušníky jako návaznou
sociální službu.
- Centrum podpory cizinců, sdružení Žebřík i nadále poskytuje potřebné služby pro cizince multikulturní klub pro rodiče s dětmi jako návaznou sociální službu.
Oproti roku 2009 však také bylo zahájeno poskytování nových sociálních služeb v souladu se
Střednědobým plánem sociálních služeb ve městě Prostějově na roky 2010 – 2013.
- Charita Prostějov, c. o. zahájila provoz Domovu Daliborka, ve kterém je poskytována odlehčovací
služba pro dospělé osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení a sociální služba chráněné bydlení, určena pro dospělé osoby s lehkým
a středním mentálním postižením a jejich pečující rodiče - seniory nad 65 let věku se sníženou
soběstačností.
- Občanské sdružení sociální pomoci Prostějov změnilo právní formu i název. Nyní poskytuje
potřebné služby pod názvem Azylové centrum Prostějov, o.p.s. Poskytované služby také rozšířilo
o služby pro osoby bez přístřeší, rodiny s dítětem o Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi ADDAR.

Přehled registrovaných sociálních služeb
Název poskytovatele
1

2

ADP-SANCO s.r.o.

Azylové centrum Prostějov,
o.p.s.

3

Centrum sociálních služeb
Prostějov, p.o.

4

Člověk v tísni, o.p.s.

5

Domov důchodců Prostějov,
p.o.

6

7

Fond ohrožených dětí, o.s.

Charita Prostějov, c.o.

Název registrované sociální služby
Sociální služby ve zdravotnických zařízeních

2

Domácí zdravotní péče

3

Azylový dům

4

Noclehárna

5

Nízkoprahové denní centrum

6

Terénní program

7

Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmiADDAR

Pražská 1,
796 01 Prostějov

8

Domov pro seniory

9

Domov se zvláštním režimem

Lidická 2924/86,
796 01 Prostějov

10

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Terénní programy pro osoby v nepříznivé soc.
situaci

Rostislavova 26,
796 01 Prostějov

12

Domov pro seniory

Nerudova 1666/70,
796 01 Prostějov

13

Sociálně aktivizační služby pro rodiče s dětmi

Kostelecká 4,
796 01 Prostějov

14

Chráněné bydlení

15

Odlehčovací služba

16

Pečovatelská služba
Denní stacionář pro osoby s psychickým
onemocněním

Polišenského 1,
796 01 Prostějov
Školní 32,
796 01 Prostějov

11

17
8
9

Občanské sdružení
„Pomocná ruka“

18

Osobní asistence

Občanské sdružení LIPKA

19

Denní stacionář

20

Sociálně aktivizační služby pro seniory

10

Podané ruce, o.s. – Projekt
OsA

21

Osobní asistence

11

Romodrom, o.s.

22

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

12

Společnost Podané ruce,
o.p.s.

23
24
25

13
14

Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
SONS, oblastní odbočka
Prostějov
Sociální služby Prostějov,
p.o.

Adresa

1

26
27
28

Kontaktní centrum -nízkoprahové zařízení pro
uživatele návykových látek
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Terénní program
Sociálně aktivizační služby pro osoby se
zrakovým postižením a seniory
Odborné sociální poradenství pro osoby se
zrakovým postižením
Pečovatelská služba

Vrahovická 721/109
798 11 Prostějov

Určická 101,
796 01 Prostějov

Daliborka 10,
796 01 Prostějov

Tetín č. 1506/1,
796 01 Prostějov
Polišenského 3,
796 01 Prostějov
Vápenice 31, 796 01
Prostějov
Vrahovická 83,
798 11 Prostějov
Západní 27, 796 01
Prostějov - Krasice
Svatoplukova 15,
796 01 Prostějov
Bezručovo nám. 9,
796 01 Prostějov

29
15
16

Středisko rané péče SPRP
Olomouc, o.s.
Středisko sociální prevence,
p.o. Olomouc, Poradna pro
rodinu Prostějov

30
31
32
33

17

Svaz neslyšících a
nedoslýchavých v ČR

18

Svaz tělesně postižených v
ČR

19

TyfloCentrum, Olomouc,
o.p.s.

20

Žebřík, o.s.

34
35
36
37
38
39

Denní stacionář
Raná péče
Odborné sociální poradenství - Poradna pro
rodinu
Intervenční centrum pro osoby ohrožené
domácím násilím
Odborné sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby pro osoby se
sluchovým postižením
Tlumočnické služby
Sociálně aktivizační služby pro tělesně
postižené a seniory
Sociální rehabilitace
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se ZP
Odborné sociální poradenství - poradna pro
cizince

Pod Kosířem 27,
796 01 Prostějov
Střední novosadská
52, 779 00 Olomouc
Bezručovo nám. 9,
796 01 Prostějov

Svatoplukova 15,
796 01 Prostějov
Kostelecká 17,
796 01 Prostějov
Kostelecká 4165/17,
796 01 Prostějov
Vrahovická 83, 796
01 Prostějov

Právní formy poskytovatelů sociálních služeb
Z celkového počtu 20 poskytovatelů registrovaných sociálních služeb ve městě Prostějově je celkem 10
(tj. 50%) občanských sdružení, 4 poskytovatelé (tj. 20%) jsou příspěvkovými organizacemi
Olomouckého kraje, 4 organizace (tj. 20%) mají statut obecně prospěšné společnosti, po jednom
poskytovateli (tj. 5%) je církevní organizace a společnost s ručením omezeným (5%).
Nejvýraznější změnou oproti analýze poskytovatelů z roku 2009 je snížení počtu poskytovatelů
registrovaných sociálních služeb s právní formou občanské sdružení. Celkem se jedná o pokles z 13
občanských sdružení na 10. Jedno občanské sdružení poskytující sociální služby zaniklo, dvě se
transformovala na obecně prospěšné společnosti.
Celkem 20 poskytovatelů ve městě Prostějově poskytuje 39 sociálních služeb, z toho 14 sociálních
služeb (36%) poskytují občanská sdružení, 12 sociálních služeb (31%) poskytují obecně prospěšné
společnosti, 7 sociálních služeb (18%) poskytují příspěvkové organizace kraje, 4 sociální služby (10%)
církevní organizace a 2 sociální službu (5%) společnost s ručením omezeným.

Druhy poskytovaných sociálních služeb ve městě Prostějově
Celkem z 39 poskytovaných sociálních služeb v Prostějově, registrovaných v souladu s ustanovením
zákona 108/2006 Sb. o sociálních sužbách v platném znění, jsou 4 služby odborného sociálního
poradenství, 13 služeb sociální péče a 22 služeb sociální prevence
.

Druhy poskytovaných sociálních služeb

4
10% odborné sociální poradenství

13

22

33,5% služby sociální péče
56,5% služby sociání prevence

Oproti provedené analýze poskytovatelů sociálních služeb v roce 2009 došlo k poklesu zejména služeb
odborného sociálního poradenství – v roce 2009 bylo ve městě Prostějově poskytováno celkem
9 služeb odborného sociálního poradenství. Na druhé straně došlo ke značnému nárůstu služeb
sociální prevence. Z 18 služeb sociální prevence na současných 22. Je možné konstatovat, že tento
vývoj plně odráží společenský vývoj a s tím související sociální potřeby obyvatel města

Formy poskytovaných sociálních služeb ve městě Prostějově
Z celkového počtu 39 poskytovaných sociálních služeb ve městě Prostějově je dle forem 8 pobytových
sociálních služeb, 17 sociálních služeb ambulantních a 18 sociálních služeb terénních.
Formy poskytovaných sociálních služeb

8
18

20% pobytových služeb
42,5% ambulatních služeb

17

46% terénních služeb

Formy poskytovaných služeb - součet tohoto grafu, který vyjadřuje rozdělení poskytovaných
sociálních služeb dle jejich forem je 43. Nesouhlasí tedy s celkovým počtem poskytovaných sociálních
služeb ve městě, který je 39. Rozdíl tvoří sociální služby, které jsou poskytovány ambulantní i terénní
formou - sociálně aktivizační služby, intervenční centrum, odborné sociální poradenství, sociální
rehabilitace.
Ve srovnání s údaji, zjištěnými v rámci analytické fáze komunitního plánování v roce 2009, došlo
k nárůstu pobytových služeb – z 6. na 8. Je možné sledovat i výrazný pokles počtu ambulantních
sociálních služeb – z 22. na 17. Počet terénních sociálních služeb nezaznamenal výraznou změnu –
v roce 2009 jich bylo 19, nyní 18.
Odborné sociální poradenství
Základní sociální poradenství je poskytováno občanům v nepříznivé sociální situaci i uživatelům služeb
všemi stávajícími poskytovateli, kteří jsou povinni tuto činnost zajistit. Naproti tomu odborné sociální
poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob

v občanských poradnách, manželských a rodinných poradnách, poradnách pro seniory, osoby se
zdravotním postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí zahrnují též sociální práci
s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností. Součástí odborného poradenství
je i půjčování kompenzačních pomůcek.
Ve městě Prostějově jsou poskytovány celkem 4 sociální služby odborného sociálního poradenství,
konkrétně se jedná o:
1 službu odborného sociálního poradenství pro osoby se zrakovým postižením
1 službu odborného sociálního poradenství pro osoby se sluchovým postižením
1 službu odborného sociálního poradenství pro cizince (imigranty a azylanty)
1 službu odborného sociálního poradenství pro oběti domácího násilí
Ve srovnání se zjištěnými údaji v analytickém šetření na přelomu roku 2009 a 2010 se jedná o pokles
služeb odborného sociálního poradenství – celkem ukončilo činnost 5 registrovaných služeb.
Konkrétně jedna sociální služba odborného poradenství pro osoby se zrakovým postižením, dvě pro
osoby se zdravotním postižením, seniory a rodinné příslušníky, jedna pro osoby bez přístřeší, jedna pro
příslušníky etnických menšin, uprchlíky a běžence a jedna služba odborného poradenství bez bližšího
určení.
Služeb odborného sociální poradenství v roce 2012 v Prostějově využilo celkem 725 osob. Dvěma ze
čtyř poskytovatelů těchto služeb bylo současně poskytnuto celkem 2 545 intervencí.
Počet uživatelů odborného sociálního poradenství
26

87

177

12% osoby se zrakovým postižním
60% oběti domácího násilí, soby v tísni
nebo krizi
24% osoby se sluchovým postižením

435

4% cizinci

V souvislosti s analýzou skupiny služeb odborného sociálního poradenství je nutné konstatovat,
že v řadě případů neformální poradenské aktivity zabezpečují v potřebném rozsahu nestátní neziskové
organizace s důvěrnou znalostí potřeb svých členů i klientů z řad veřejnosti. Např. v oblasti
neformálního poradenství směrovaného k osobám se zdravotním postižením se jedná o 7 subjektů,
z toho 6 NNO. Z nich dvě organizace současně provozují půjčovny kompenzačních a rehabilitačních
pomůcek. Údaje o počtu uživatelů za rok 2012 poskytly celkem 4 organizace, jejichž neformální
poradenství využilo celkem 570 osob.
Nepříznivá ekonomická situace některých občanů města si vyžádala také speciální poradenství,
zaměřené na zvládání jejich zadlužení.
Název organizace
1

Magistrát města Prostějova

Název návazné služby
Dluhové poradenství

Služby sociální péče
Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem
umožnit jim v nejvyšším možné míře zapojení do běžného života společnosti a v případech, kdy toto
vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení.
Ve městě Prostějově mohou zájemci využít celkem 13 služeb sociální péče, z toho 6 služeb pobytových
a 7 služeb ambulantních a terénních. Počet těchto služeb oproti předchozí analýze poskytovatelů zůstal
beze změny. Došlo pouze k dvěma změnám ve skladbě těchto služeb, které odpovídají potřebám
občanů našeho města. Byla ukončena služba týdenní stacionář a průvodcovská a předčitatelská služba.
Oproti tomu vznikly dvě nové služby a to chráněné bydlení pro dospělé osoby s lehkým a středním
mentálním postižením a jejich pečující rodiče - seniory nad 65 let věku se sníženou soběstačností
a odlehčovací služba pro dospělé osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení.
Služeb sociální péče v roce 2012 ve městě Prostějově využívalo celkem 1.432 uživatelů, z toho:
Služby sociální péče

3% osobní asistence
37% pečovatelská služba

78

151

3

6 46

9% denní stacionáře
34% domovy pro seniory
5% domov se zvláštním režimem

528

487
133

10,5% soc.služby ve zdravotnickém
zařízení
0,2% chráněné bydlení
0,4% odlehčovací služba

Nízký počet uživatelů sociálních služeb chráněné bydlení a odlehčovací služba je způsoben především
tím,
že provoz těchto služeb byl zahájen v závěru sledovaného období a do statistických přehledů jsou
zařazeni pouze první uživatelé těchto dvou nových sociálních služeb ve městě.
Služby sociální prevence
Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy pro
krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně
znevýhodňující prostředí ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem
služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit
společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.
Ve městě Prostějově mohou zájemci využít celkem 22 služeb sociální prevence. Oproti roku 2009 se
jedná o nárůst o 4 nové sociální služby (18%), jejichž vznik byl iniciován především reálnými potřebami
obyvatel města, velmi často zjištěnými v rámci procesu komunitního plánování.
V roce 2012 služeb sociální prevence ve městě Prostějově využilo celkem 4 421 osob, z toho:

Počet uživatelů služeb sociální prevence
3% raná péče

4% tlumočnické služby
2% azylové domy
309

16 194

80 130

94

177

6% kontaktní centra

267
566

13% terénní programy
3% noclehárny
56 %soc.aktivizační sl. pro rodiny

127

2 461

7% nízkoprahová centra
0,3% soc.rehabilitace
4% intervenční centrum
2% domácí zdravotní péče

Chybějící sociální služby z pohledu poskytovatelů sociálních služeb
Poskytovatelům byla v dotazníkovém šetření položena také otázka, zda ví o sociálních službách, které
by obyvatelé našeho města uvítali. Na tuto otázku odpověděli všichni respondenti, z toho
11 odpovědělo ANO, a uvedlo celkem 17 chybějících sociálních služeb, 8 poskytovatelů odpovědělo
NE, 1 poskytovatel uvedl odpověď NEVÍM. Z uvedených odpovědí vyplynuly následující typy služeb,
které by podle poskytovatelů uživatelé v našem městě uvítali.
Chybějící sociální služby
2

6

služby pro rodiny s dětmi
služby pro osoby se ZP
5

služby pro seniory
4

služby pro osoby v nepříznivé
sociální situaci

Nejčastěji byly uvedeny sociální služby určené pro rodiny s dětmi, matky s dětmi či matky s dětmi se
zdravotním postižením.
1 x levné sociální byty pro matky s dětmi
1 x pečovatelská služba a osobní asistence pro děti raného věku
Další oblastí chybějících sociálních služeb jsou služby určené osobám se zdravotním postižením,
orientované na jejich co možná největší začlenění do běžného života společnosti. Konkrétně:
2 x chráněné bydlení pro osoby se ZP, chronickým či duševním onemocněním
1 x chráněná pracovní místa
1x sociálně terapeutická dílna
1x prodejna kompenzačních pomůcek

Třetí skupinou uživatelů, kteří by uvítali rozšíření spektra poskytovaných služeb, jsou senioři:
2 x domov se zvláštním režimem pro osoby s demencí, Alzheimerovou nemocí
2 x denní stacionář pro seniory
Poslední skupina odráží současnou nepříznivou ekonomickou situaci míru zadluženosti obyvatel:
1 x pomoc obětem trestných činů
1 x dluhové poradenství
1 x občanská poradna
1 x nízkoprahové centrum
1 x dobrovolnické centrum
1 x tréninkové byty
Sociální služby dle cílových skupin
Při pohledu na spektrum stávajících sociálních služeb z hlediska jejich uživatelů je vycházeno z pěti
základních cílových skupin. Osoby se zdravotním postižením a dlouhodobým onemocněním mohou dle
potřeby využívat celkem 20 sociálních služeb, seniorům je určeno 7 sociálních služeb, stejný počet
služeb je k dispozici osobám ohroženým sociálním vyloučením, 4 sociální služby jsou směrovány
k podpoře rodin, dětí a mládeže a 2 sociální služby příslušníkům národnostních menšin, cizincům,
uprchlíkům a běžencům.

Spektrum sociálních služeb dle cílových skupin uživatelů
13%

osoby se zdravotním postižením

13%

8%

29%

senioři

37%

osoby ohrožené sociálním
vyloučením
rodina, děti mládež národnostní
menšiny, cizinci
počet uživatelů bez určení cílové
skupiny

Personální zajištění sociálních služeb
Organizace a zařízení poskytující sociální služby jsou také nezanedbatelným zaměstnavatelem
v našem městě. Vytváří celkem 565 pracovních míst, což představuje nárůst oproti roku 2009
o 141 pracovních míst (nárůst o 25%). Z celkového počtu 565 pracovních míst tvoří téměř 36%
pracovníci v sociálních službách, necelých 10% kvalifikovaní sociální pracovníci a 13% pracovních míst
pro pracovníky a odborníky různých profesí z oblasti zdravotnictví. Necelých 6 % pracovních míst tvoří
vedoucí pracovníci a 35% tvoří pracovníci ekonomické, administrativní, a hospodářsko-správní oblasti.
Celkem tedy 59% pracovníků přímo zabezpečuje poskytování vlastní sociální služby (pracuje
v tzv. přímé péči) a zbývajících 41% pracovníků zabezpečuje vedení jednotlivých sociálních služeb,
pracuje v ekonomickém, administrativním a provozním zázemí služeb. Srovnání podílu pracovníků
přímé péče a hospodářsko-správních pracovníků v letech 2009 a 2012 vyúsťuje v zajímavé zjištění.

V roce 2009 tvořili pracovníci přímé péče necelých 75 % všech pracovníků sociálních služeb ve městě
Prostějově. Za poslední roky došlo k výraznému poklesu podílu pracovníků přímé péče na současných
59%, což odráží výrazné zvýšení administrativní i provozní náročnosti v oblasti sociálních služeb.
V konkrétních reálných číslech se jedná o následující změny počtu pracovních míst v jednotlivých
profesích:
- sociální pracovník – pokles o 4 pracovní místa
- pracovník sociálních sužeb – nárůst o 28 pracovních míst
- pracovníci v oblasti zdravotnictví a další odborníci – pokles o 9 pracovních míst
- hospodářsko-správní, administrativní, provozní pracovníci – nárůst o 94 pracovních míst
- vedoucí pracovníci, manažeři – nárůst o 16 pracovních míst

Personální zajištění poskytovaných služeb
10% sociální pracovníci

55

199

36% pracovníci v sociálních službách
13% zdravotničtí a jiní odborbní
pracovníci

206
32

6% vedoucí pracovníci
35% pracovníci ekonomické,
administrativní a hospodářsko-správní
oblasti

73

B. Poskytovatelé neregistrovaných - návazných služeb a jejich přehled
Jedním z výstupů uskutečněného dotazníkového šetření je vytvoření uceleného přehledu poskytovatelů
neregistrovaných, tzv. návazných sociálních služeb, které tvoří nedílnou součást široké nabídky
sociálních služeb ve městě. Celkem se jedná o 19 subjektů, z toho 16 nestátních neziskových
organizací, Magistrát města Prostějova, Domovní správu a jednu organizaci MV ČR.
Název organizace

Název návazné služby

Adresa

1

Asociace rodičů a přátel zdr. post.
dětí v ČR, Klub „Radost“

1

Volnočasové aktivity rodiny Wolkerova 22, 796 01
s dětmi se zdr. postižením
Prostějov

2

Centrum pro rodinu, o.s. Prostějov

2

Mateřské a rodinné centrum

3

Člověk v tísni, o.p.s.

3

4

Klub stomiků Prostějov, o.s.

Kariérní poradenství
Rostislavova 26,
796 01 Prostějov
Podpora vzdělávání
Poradenství a klubová činnost Mathonova 291/1
pro osoby se stomií
796 01 Prostějov
Komenského 17, 796 01
Informační centrum pro mládež
Prostějov
Svatoplukova 15, 796 01
Klub důchodců
Prostějov

5
6

Klub studentů, rodičů, přátel CMG v
Prostějově
Magistrát města Prostějova, odbor
sociálních věcí

4
5
6
7

J. V. Sládka 2, 796 01
Prostějov - Krasice

7
8
9

Občanské
sdružení
Mateřské
centrum Cipísek Prostějov
Občanské sdružení Prostějovští
vozíčkáři
Poradenské centrum sociálních
služeb OK, p.o.

8
9
10

10

Probační a mediační služba České
republiky, středisko Prostějov

11

11

Sedmikráska, občanské sdružení

12

12
13
14
15
16

Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých
Společnost pro podporu lidí
s mentálním postižením v ČR, o.s.
Středomoravská nemocniční a.s.,
nemocnice Prostějov
Svatolazarská komenda
Lazariánský servis o.s.
Svaz
postižených
civilizačními
chorobami v ČR, o.s.

Preventivní aktivity na podporu Sídliště svobody 6, 796 01
rodiny
Prostějov
Aktivizační činnosti, klubová Kostelecká 17, 796 01
činnost
Prostějov
Bezručovo nám. 9, 796 01
Poradna pro rodinu Prostějov
Prostějov
Mediace,
probace,
práce
s oběťmi trestných činů
Poradenství
pro
nemocné
celiakií

13

Dobrovolná dopomoc

14

Volnočasové aktivity, klubová
činnost

15

Základní sociální poradenství

16
17

Půjčovna rehabilitačních a
kompenzačních pomůcek
Osvětová,
edukační
a
poradenská činnost
Půjčovna
kompenzačních
pomůcek

Svatoplukova 53, 796 01
Prostějov
Kostelecká 17, 796 01
Prostějov
Svatoplukova 15,
796 01 Prostějov
Družstevní 17
796 01 Prostějov
Mathonova 291/1, 796 04
Prostějov
Hacarova 2
796 04 Prostějov
Kostelecká 4165/17,
796 01 Prostějov
Kostelecká 4165/17
796 01 Prostějov

17

Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.

18

18

Žebřík, o.s. - Centrum podpory
cizinců,

19

Multikulturní klub pro rodiče Vrahovická 83, 796 01
s dětmi
Prostějov

19

Domovní správa Prostějov, s.r.o.

20

Domy s pečovatelskou službou Pernštýnské nám. 8,
v Prostějově
796 Prostějov

Analýza finančních zdrojů sociálních služeb ve městě Prostějově
Cílem předložené „Analýzy finančních zdrojů“ je zmapování aktuálního stavu v oblasti financování
sociálních služeb ve městě Prostějově prostřednictvím vytvoření uceleného přehledu včetně:
 vymezení nákladů na poskytování sociálních služeb ve městě Prostějově
 srovnání výše nákladů ve vztahu k jednotlivým druhům sociálních služeb
 stanovení finančních toků v sociálních službách
 strukturu financování sociálních služeb
 využívání alternativních finančních zdrojů včetně prostředků ze strukturálních fondů EU
 identifikace problémů při zajišťování financí

Náklady na poskytování sociálních služeb
Obyvatelům města Prostějova je k dispozici celkem 39 poskytovaných sociálních služeb, registrovaných
v souladu se zákonem 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění Krajským úřadem
Olomouckého kraje. Aktuální počet uživatelů poskytovaných sociálních služeb ke dni 31. 12. 2012 bylo
2 280 osob. V průběhu kalendářního roku 2012 těchto služeb využilo celkem 6 578 uživatelů, z toho:
 725 uživatelů využívalo 4 služby odborného sociálního poradenství

 1 432 uživatelů využívalo 13 služeb sociální péče
 4 421 uživatelů využívalo 22 služeb sociální prevence
 za stejné období, tj. kalendářní rok 2012, bylo poskytnuto lidem v nepříznivé sociální situaci
celkem 25 335 intervencí (tj. odborná pomoc v rozsahu 30 minut)
Náklady na poskytování sociálních služeb ve srovnání roků 2011 až 2013
Počet
služeb

Počet
uživatelů
k 31. 12. 2012

Rok
2011

Rok
2012

Rozpočet
2013

sociální poradenství

4

725

1 884 000

1 937 000

1 969 000

sociální prevence

20

4 341

20 128 968

20 870 480

19 228 633

sociální péče

11

1 250

126 644 657

128 975 356

130 474 800

Celkem

35

6 316

148 657 625

151 782 836

151 672 433

4.2.2 Struktura výdajů na poskytování sociálních služeb ve městě Prostějově v letech 2011 - 2013
Neinvestiční výdajovou složku ekonomiky sociálních služeb je možné rozdělit do dvou základních
skupin, tj. skupinu osobních nákladů a provozních nákladů souvisejících s poskytováním služby.
ROK 2011

Celkové
náklady

z toho
osobní

to je
%

z toho
provozní

to je
%

Sociální poradenství

1 884 000

1 293 000

68%

591 000

32%

Služby sociální prevence 20 128 968

14 411 003

72%

5 717 965

28%

Služby sociální péče

126 644 657

77 142 705

61%

49 501 952

39%

CELKEM

148 657 625

92 846 708

62%

55 810 917

38%

ROK 2012

Celkové
náklady

z toho
osobní

to je
%

z toho
provozní

to je
%

Sociální poradenství

1 937 000

1 234 000

64%

703 000

36%

Služby sociální prevence

20 870 480

15 299 978

73%

5 570 502

27%

Služby sociální péče

128 975 356

78 273 963

61%

50 701 393

39%

CELKEM

151 782 836

94 807 941

62%

56 974 895

38%

Rozpočet 2013

Celkové
náklady

z toho
osobní

to je
%

z toho
provozní

to je
%

Sociální poradenství

1 969 000

1 299 000

66%

670 000

34%

Služby sociální prevence

19 228 633

13 756 999

71%

5 471 634

29%

Služby sociální péče

130 474 800

81 958 000

63%

48 516 800

37%

CELKEM

151 672 433

97 013 999

64%

54 658 434

36%

Finanční zdroje sociálních služeb
Následující tabulka identifikuje počet zjištěných finančních zdrojů u 35 registrovaných sociálních služeb.
Nejvyšší počet (23,1%) poskytovatelé získávají prostřednictvím dotací MPSV ČR, tzv. neinvestiční
dotace na poskytování služby. Na druhém místě je veřejná finanční podpora města Prostějova (15,4%)
celkového počtu finančních zdrojů a na třetím místě jsou příjmy od uživatelů sociálních služeb (14,5%),
na čtvrtém místě je počet příspěvků Olomouckého kraje (12,8%).

Identifikace finančních zdrojů
Úhrady od uživatelů
Dotace MPSV ČR

Identifikace počtu finančních
zdrojů jednotlivých sociálních to je
služeb
%
2011
2012
2013
16
18
17
14,5%
24

30

26

23,1%

Dotace jiných rezortů státní správy

3

4

2

2,6%

Příspěvek ÚP

2

4

7

3,5%

Olomoucký kraj

15

16

16

12,8%

VFP města Prostějov

21

17

15,4%

3

3

3

2,6%

Dotace strukturálních fondů EU

5

5

1

3,5%

nadace, nadační fondy

3

5

4

3,4%

výtěžky z akcí

1

1

1

0,9%

reklama

2

2

-

1,7%

veřejná sbírka

5

5

3

3,4%

13

13

6

8,6%

4

7

4

4,3%

112

134

107

Jiné zdroje

16

Fondy zdravotních pojišťoven

sponzorské a jiné dary
jiné zdroje

CELKEM

Neinvestiční dotace MPSV ČR na poskytování sociálních služeb v roce 2012 neobdrželo celkem
5 služeb. Konkrétně se jednalo o 2 sociálně aktivizační služby a 3 služby, které nově zahájily svou
činnost v závěru roku 2012, případně v I. pololetí roku 2013.

Spektrum finančních zdrojů je velmi různorodé. Ze zjištěných informací je možné vyvodit, že širší škálu
finančních zdrojů mají poskytovatelé s právní formou neziskových organizací (občanská sdružení,
obecně prospěšné společnosti, církevní organizace), které se snaží tzv. „dokrýt“ finanční rozpočet
z alternativních zdrojů.
Celý dokument je zájemcům k dispozici na webových stránkách města Prostějova – www.prostejov.eu –
odkaz „komunitní plánování sociálních služeb“, a odkaz „dokumenty“.
4.3 Zjišťování potřeb obyvatel města Prostějova v sociálních službách metodou Focus Groups
Teoreticko-metodologická východiska
Současná česká a evropská společnost prochází řadou změn, které jsou mnohdy ovlivněny
ekonomickou krizí. Z pohledu obcí, poskytovatelů sociálních služeb a především uživatelů těchto
služeb, to přináší závažné problémy. Z pohledu obcí – zadavatelů sociálních služeb se jedná především
o nedostatek prostředků na financování sociálních služeb. Pro poskytovatele sociálních služeb to často
znamená omezování či úplné rušení sociálních služeb. Omezení či zrušení sociální služby, uživatelům
sociálních služeb, přináší výrazné zhoršení kvality jejich života a mnohdy i ohrožení zdraví či života.
To sebou přináší řadu změn, některé nastupují ve společnosti spontánně, ale další je třeba realizovat na
základě politiky vycházející z reflexe problému a možných rizik dalšího vývoje. Společnost musí
poznávat sama sebe a zvláště̌ své proměny. Dynamika současných společenských změn je tak vysoká,
že máme problém se nejen s nimi vyrovnat, ale i si je uvědomit a pochopit. Jak si členové pracovních
skupin uvědomují a vnímají tyto společenské změny, a s ní spojené problémy? Jaká opatření či změny
navrhují v oblasti střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějov řešit? To jsou
otázky, kterým je věnována kvalitativní výzkumná akce – Focus groups.
-

Výzkumné cíle

Zjistit jak se odráží současná ekonomicko-společenská krize v České republice a jak ovlivňuje poskytování
sociálních služeb ve městě Prostějově?
Zjistit názory na současnou situaci od uživatelů sociálních služeb.
Zjistit názory na současnou situaci od zadavatelů sociálních služeb.
Zjistit názory na současnou situaci od poskytovatelů sociálních služeb.
Zjistit návrhy, jak současnou situaci v oblasti plánování a poskytování sociálních služeb řešit.

Tematické vymezení
Jednotlivé pracovní skupiny si přinesly do focus groups tématické okruhy, které jsou pro jejich pracovní
skupinu – cílovou skupinu v současné době významné.
Diskuse ve skupinách
Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením

Nedostatek financí v sociálních službách – uživatelé nemají peníze na asistenční služby (jako
další možná témata skupina navrhovala: nekvalitní práce posudkových lékařů při přiznávání příspěvku
na péči, systém financování sociálních služeb z MPSV, sociální začlenění uživatelů sociálních služeb,
chybějící ubytovací kapacity pro osoby s duševním onemocněním, jejich stigmatizace, kastování,
problém se sociálním začleňováním, nedostatečné ubytovací kapacity pro celou tuto cílovou skupinu,
bezdomovectví osob se ZTP (nemohou se svým postižením do azylového domu), příliš administrativní
a příliš zdlouhavé vyřízení nároku na kompenzační pomůcku, vzdělávání a motivovanost pracovníků
v sociálních službách, nízké ohodnocení pracovníků a pod dimenzovanost kapacit.

Skupina se při zvoleném tématu shodla na tom, že finance ovlivňují i zbývající problémy, proto si
je vybrala jako svoje ústřední téma. Pokud služby podle nich nebudou finančně zabezpečeny, tak
je poskytovatelé nebudou kvalitně poskytovat.
Dalším hlavním problémem, který skupina vnímala, je, že uživatelé nemají peníze na spoluúčast
na financování sociálních služeb, poskytovatelé tudíž mají problém s financováním ambulantních
sociálních služeb. Navýšily se úhrady za služby, tím poklesl zájem o služby.
Skupina se snažila zaměřit na to, kde hledat alternativní zdroje financování sociálních služeb. Podle
skupiny by město Prostějov mělo dávat více peněz do sociálních služeb (např. pro lidi
v mimořádné situaci poskytnout zdarma intervenci), ne podporovat v tak velké míře sport, či kulturu.
Vytvořit lepší systém poskytování Veřejné finanční podpory, pravidla přidělování dotací z grantů
a komisí a také pro rozdělování dotací z daní z výherních automatů. Dalším zdrojem je Krajský
úřad, ten má ale jen dva dotační tituly a přiděluje příliš nízké částky. Podle skupiny by bylo dobré zavést
systém dofinancování a předfinancování sociálních služeb jako je tomu v jiných krajích, např. v kraji
Vysočina.
Dalším alternativním zdrojem financování je dotované vzdělávání pracovníků v sociálních službách
z Úřadu práce (program Vzdělávejte se pro růst!). Nadační fondy, či dotace z ESF ČR jsou podle
skupiny dobrým alternativním zdrojem financování, ale je to administrativně náročné, nesystémové,
nepravidelné, nicméně dobré pro financování rozvojových programů. Dalším alternativním způsobem,
jak získat peníze je lobbování u politické reprezentace. Dalším alternativním zdrojem je sponzoring
a firemní dárcovství či veřejná sbírka.
Skupina se shodla, že by měli poskytovatelé uplatňovat tzv. Paretovo pravidlo – 20 % donátorů
poskytuje 80 % finančních prostředků poskytovatelům. Tzn. poskytovatelé by se měli více
zaměřit na ty nejdůležitější donátory.
Skupina se shodla na tom, že by bylo vhodná napsat krajskou finanční analýzu financování
sociálních služeb s těmito návrhy a poslat ji do parlamentu, na kraj, na MPSV, do médií, prezidentovi.
Analýzu musí ale napsat více poskytovatelů, ne pouze jeden, nebo např. celá asociace.
Pracovní skupina Národnostní menšiny a cizinci

Vycházela ze zpracované koncepce pro Národnostní menšiny a cizinci.
Odpovídají navrhovaná opatřením v koncepci v daných oblastech potřebám cílové skupiny?
Nezměnily se potřeby cílových skupin? Reagují opatření v koncepci na aktuální potřeby klientů?
Focus group se zúčastnili i zástupci Romů – jednak za olašské Romy byl přítomen Ladislav Lakatoš
a za ne olašské Romy Viliam Hangurbadžo. Podle jejich názoru by bylo velice prospěšné, kdyby
zástupci sociálních služeb komunikovali s tzv. vůdcem skupiny Romů – autoritou autorit, který má velký
vliv na zbytek skupiny, má pravomoci jako okresní soud, řeší spory, atd. Je volen Romy v každém
okresním městě. Podle nich pokud autorita uznává „bílé“, tak je uznává i zbytek a pak se dodržují
zákony a pravidla. Chybí také proškolení Romští sociální pracovníci, které by Romové akceptovali na
rozdíl do „bílých“ sociálních poradců.
Jako hlavní problém svojí cílové skupiny identifikovala skupina problém s bydlením, cílová
skupina má veliké problémy si najít dlouhodobé a stabilní bydlení. Kapacita pobytových zařízení
je nedostatečná, je málo obecních bytů. Romové mají problém najít nájemní bydlení, naopak cizinci
s tímto problém nemají, protože je většinová veřejnost vnímá jako zodpovědná a platící.
Člověk v tísni v souvislosti s tou problematikou zpracovává metodiku pro klienty, neziskové organizace
a realitní kanceláře.

Skupina se shodla na tom, že by mělo být v Prostějově vytvořeno tzv. prostupné bydlení, kdy
by existovala dohoda mezi neziskovou organizací, pronajímatelem a nájemcem, že se nezisková
organizace zaručuje za nájemce.
Také je problém s nízkou finanční gramotností a dluhy této cílové skupiny. Podle skupiny
by pomohlo vyplácení dávek po týdnu, nikoliv měsíčně, protože tak by se cílová skupina naučila lépe
hospodařit.
Pracovní skupina senioři

Změny potřeb uživatelů seniorů - ubývá žádostí do pobytových zařízení (domovů pro seniory),
naopak, přibývá žádostí o terénní pomoc (pečovatelské a asistenční služby), a to hlavně večer
a o víkendu. Pečovatelské služby na to nejsou nicméně kapacitně ani finančně připraveni, takže
co s tím?
Příčina vzestupu žádostí o terénní pomoc seniorů tví dle skupiny v tom, že senioři chtějí zůstat ve
svém přirozeném prostředí a zároveň nemají nikoho blízkého ze svého okolí, kdo by se o ně postaral.
Také je administrativně a časově náročná získat příspěvek na péči, bez kterého seniora do Domova
důchodců nepřijmou (do Domovů se preferují 100 % závislé osoby, přísně se posuzují žádosti i ze
strany provozovatelů, tzn. krajů). MPSV nicméně dlouhodobě toto neřeší, přitom populace bude
stárnout a dožívat se vysokého věku.
Problémem poskytování terénních služeb seniorům večer a o víkendu spočívá v tom, že pečovatelská
služba nemá ze zákona nepřetržitý provoz, musí tedy dělat tzv. dělené služby či pří služby
(pracovníci chodí na ráno, potom mají volno, večer jdou zase do práce). Je to ale nesystémové řešení
a pracovníci jsou přetíženi.
Další problém, který skupina vnímá je, že se zvyšuje poptávka po pečovatelské službě ve vesnicích
na Prostějovsku, současné pečovatelské služby nejsou schopny tyto požadavky pokrýt (z důvodů
financí, kapacit).
Přibývá také případů, kdy uživatelé potřebují terénní pomoc, ale nemají na ni peníze, nebo
ji odmítají a stát (město) nemá žádné prostředky, jak tyto lidi donutit pomoci využít, i když např.
zápachem obtěžují své okolí.
Skupina se také shodla na tom, že vzrůstají nároky na pracovníky pečovatelských služeb, klienti
požadují více individuální provádění úkonů, což je časově, fyzicky i psychicky náročné. Navíc musí
obsloužit náročnější případy, které by již dříve byly v domovech důchodců. Podle skupiny by měla
vzniknout např. tříletý výuční obor, současný 150 h kurz je podle ní nedostatečný, stejně tak jako
jejich ohodnocení. Do budoucna bude také nutný větší počet pečovatelů.
Skupina se také shodla na tom, že by pečovatelskou službu do budoucna neměl provozovat kraj,
či obec, ale fyzická osoba, či nezisková organizace (protože neexistují rozpory mezi provozovatelem
a poskytovatelem sociální služby).
Řešením jak dostat do pečovatelských služeb více peněz by podle skupiny bylo přesvědčit město, aby
dalo do pečovatelských služeb více peněz, a tudíž bylo možná navýšit kapacitu pracovníků.
Společná lobby poskytovatelů soc. služeb pro seniory na představitele města, aby ubrali peníze
např. na sport, či kulturu.
Poskytovatelé by měli přesvědčit město, aby automaticky v rozpočtu dotovalo poskytovatele
sociálních služeb (určitým procentem), aby nemuseli každoročně žádat o Veřejnou finanční
podporu či o dotace ze sociálních a zdravotních komisí. Zprůhlednil by se tím i systém financování
sociálních služeb a město by si uvědomilo, že poskytovatelé poskytují služby obyvatelům města
Prostějova.

Pracovní skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením

Jaká je optimální síť sociálních služeb pro osoby ohrožené sociálním vyloučením v Prostějově?
Které služby chybí, které nejsou v komunitním plánu? Jak by ta optimální síť mohla vypadat?
Skupina se shodla, že chybí záchytná síť pro klienty sankčně vyřazené na půl roku z Úřadu práce,
automaticky přihází o bydlení, o prostředky na živobytí. A i když se s klienty dlouhodobě pracovalo, tak
jsou zase na začátku. Klienti spadají do trestné činnosti, nebo do drog, atd. Ve městě narůstá počet
bezdomovců, už nejsou jen v okrajových částech města, ale i v centru. Zvyšuje se poptávka
po terénních službách pro bezdomovce.
Dále se skupina shodla, že nejvíce v Prostějově chybí dluhová poradna, a to nejen pro osoby
sociálně vyloučené, ale pro středně příjmové skupiny obyvatel, kteří spadají do dluhové pasti a potřebují
se naučit hospodařit. Dluhových poraden je na Prostějovsku málo (až v Olomouci), jsou přetížené
a mají dlouhé čekací lhůty. Navíc klient těžko rozlišuje kvalitu dluhových poraden, proto by ty kvalitní
a co poskytují služby opravdu zdarma, měly být garantovány městem.
Rovněž se skupina shodla, že chybí ubytovací kapacity pro drogově závislé a pro matky s dětmi,
či pro osoby propuštěné z výkonů trestu, tzn. celkově pro osoby sociálně vyloučené. Všechny
ubytovny v Prostějově jsou plné, zanikly dvě ubytovny a nové vznikat nebudou. Azylový dům pro
bezdomovce je plný i přes léto! (polovinu tvoří muži do 30 let, také je hodně rodin s dětmi). Ve městě
také chybí krátkodobé krizové bydlení, např. pro oběti domácího násilí či oběti exekuce.
Skupina navrhuje zlepšit komunikaci s městem, aby pro město bylo závazné ubytovací kapacity
financovat, či navýšit, když je potřeba. Měla by se vytvořit komunikační platforma, složená
ze zástupců města, podnikatelů a poskytovatelů sociálních služeb.
Pracovní skupina Rodina, děti, mládež

Dluhové poradenství – co chybí, jak síť funguje, jak ji zlepšit?
Skupina se shodla, že chybí v Prostějově dluhová poradna pro rodinu, děti a mládež.
Občanská sdružení pomáhající rodinám s dětmi nemají kapacity, čas ani specializaci řešit dluhy.
OSPOD také velice často řeší problémy rodin s dluhy (a to rodiny středně příjmové, které spadnou
do dluhové pasti kvůli spotřebitelským úvěrům, bezdomovci, kteří nemají příjem, již pomoc dluhové
poradny většinou nepotřebují), přijdou pak o bydlení, rozvádí se…Souvisí to i s tím, že Prostějovsko je
nízkopříjmový region s vysokou nezaměstnaností.
Skupina navrhuje vznik dluhové poradny (je to nutné a smysluplné v 50 000 městě), kde by se
i děti ve spolupráci se školou učili finanční gramotnosti. Na vzniku dluhové poradny
by spolupracovalo více poskytovatelů, jeden poskytovatel by službu zastřešoval a dílčí poskytovatelé
by byly najímání na jednotlivé úkony (např. školy na přednášky o finanční gramotnosti nebo by učili
rodiny hospodařit, zapisovat si výdaje, schovávat si doklady k půjčkám). Skupina se kloní spíše k již
existujícímu poskytovateli, protože je to levnější. Nutné tuto služby registrovat na kraji a na
MPSV jako registrovanou sociální službu – odborné poradenství. Zahrnout tento požadavek
do střednědobého krajského komunitního plánu a do městského komunitního plánu. Dalším
zdrojem peněz kromě města (a jeho peněz z hazardu), kraje a MPSV můžou být dle skupiny
donátoři, ESF ČR, podnikatelé,…
Skupina se shodla, že by bylo dobré se obrátit na Asociaci občanských poraden, která by jim
mohla poskytnout potřebné know – how k založení a provozování dluhové poradny, také metodiky,
kurzy, projekty, návody,….
Z focus group vyplynula společná vize vzniku dluhové poradny napříč pracovními skupinami,
vedoucí pracovních skupin přednesou tento požadavek Řídící skupině.

4. Řídící skupina
Řídící skupina je stálým řídícím, iniciačním a koordinačním orgánem Rady města Prostějova v oblasti
realizace komunitního plánování sociálních služeb.
Řídící skupinu zřídila svým usnesením č. 8087 ze dne 4. 2. 2008 Rada města Prostějova. Řídící
skupina je Radě města ze své činnosti odpovědna.
Složení řídící skupiny
Jméno a příjmení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Rašková Alena, RNDr.
Hemerková Ivana, Mgr.
Svozil Jaroslav, Mgr.
Dvořáková Alena, PaedDr.
Čekalová Renata, Mgr.
Kmoščáková Miluše, PhDr.
Žižková Michaela Ing., et Bc.
Bezdomnikov David
Kalla Jan, Bc.
Štouračová Eva, PhDr.

Působnost
Náměstkyně primátora města Prostějova
Náměstkyně primátora města Prostějova
Vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Prostějova
Koordinátorka projektu „Zdravé město“
Ředitelka Občanského sdružení Lipka
Ředitelka příspěvkové organizace Sociální služby Prostějov,
Člověk v tísni, o. p. s.
Společnost Podané ruce, o. p. s.
Ředitel Azylového centra Prostějov, o. p. s.
uživatelka

Vize sociálních služeb v Prostějově
V rámci činností Řídící skupiny byla vytvořena vize, jak by v budoucnu měly sociální služby v Prostějově
vypadat. K této vizi pak prostřednictvím cílů a opatření postupnými kroky směřuje.
„Široká, funkční, vzájemně provázaná a dostupná síť sociálních a návazných služeb
pro všechny občany města Prostějova, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.“
Cíle směřující k naplnění vize
• Udržení stávající sociální sítě sociálního poradenství, sociální péče a sociální prevence, včetně
jejich přirozeného rozvoje
• Udržení návazných služeb a jejich přirozený rozvoj
• Zřízení a zahájení nových služeb sociálního poradenství, sociální péče a sociální prevence na
základě zjištěných potřeb obyvatel města Prostějov
• Podpora mezirezortní spolupráce k vytvoření systému sociálních a návazných služeb
v oblastech vzdělávání, bydlení, zdravotnictví a školství
V současné době existuje ve městě Prostějov poměrně široká síť zařízení, poskytujících sociální služby
občanům. Přesto je třeba se v budoucnu i nadále zaměřovat na jejich udržení a přirozený rozvoj tak,
aby se kvalita poskytovaných služeb udržovala na vysoké úrovni.
Dále je třeba v oblasti plánování sociálních služeb vycházet z demografického trendu regionu, který
v následujícím období počítá s početním nárůstem seniorské části populace. Je třeba počítat
s navýšením kapacity poskytovatelů terénních, ambulantních i pobytových zařízení určených pro tuto
cílovou skupinu.

Je třeba i nadále pokračovat v přípravách projektů orientovaných na vybudování (rekonstrukce) objektů,
které by mohly sloužit jako různé typy domovů pro osoby se zdravotním postižením nebo jako různé
typy krizových bytů pro cílovou skupinu občanů ohrožených sociálním vyloučením. A dále pokračovat
v odstraňování architektonických i dalších technických bariér ve všech zařízeních zdravotních
i sociálních služeb, rovněž ve všech oblastech státní správy a veřejných institucí, včetně doplňování jak
informačních tabulí pro občany se ztrátou sluchu, tak typem písma a technikou se zvukovými
informacemi pro nevidomé.
Postup prací
Struktura tohoto střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb (dále jen SPRSS) byla tvořena na míru
a výhradně pro potřeby KPSS v Prostějově, a je v souladu s „Metodikou MPSV“ a „Kritérií plánování
sociálních služeb“ (doporučující metodiky MPSV k procesu KPSS). V pracovních skupinách byly
aktualizovány SWOT analýzy, byly prostudovány všechny dokumenty, které byly vytvořeny v rámci
analytické fáze procesu vypovídající o stavu sociálních služeb a potřebách cílových skupin i veřejnosti.
Členové pracovních skupin transparentním způsobem ve swot analýzách stanovili priority a uspořádali
je do pořadí dle důležitosti.
Opatření byla tvořena v několika kategoriích. Především se jednalo o opatření, která řeší zachování
potřebných a nezbytných stávajících sociálních i návazných služeb ve vazbě na hlavní strategické cíle
sociální politiky a v návaznosti na skutečné potřeby daného území, včetně jejich přirozeného rozvoje.
Dále pak opatření na nové sociální i návazné služby, které vzešly z potřebnosti cílových skupin, a jejich
potřebnost je doložena vypovídajícími hodnotami ze zpracovaných analýz a výstupu zjišťování potřeb
obyvatel města Prostějova v sociálních službách metodou Focus Groups.
Systémová opatření města Prostějova
Systémová opatření jsou opatření, která se svým zaměřením a prioritou prolínají všemi pracovními
skupinami. Z jednání pracovních a expertních skupin KPSS vzešla potřebnost řešit dluhové poradny pro
širokou veřejnost, a dále ambulantní služby určené pro alkoholiky a patologické hráče, včetně jejich
blízkých (spoluzávislých).
Tematicky a koncepčně je zpracováno systémové opatření, v rámci kterého budou podrobně
zpracována kritéria a mechanizmy pro stanovení základní sítě poskytovatelů sociálních služeb. Tato
priorita vychází z premisy zákona o sociálních službách, kdy má přecházet financování sociálních
služeb z resortu MPSV ČR na kraje. Olomoucký kraj v rámci střednědobého plánování rozvoje
sociálních služeb pracuje na základní síti, avšak pouze z pohledu kraje. Proto je více než důležité, aby
právě místní úroveň plánování sociálních služeb měla v této oblasti jasno, a to za použití
transparentních a relevantních podkladů. Tato zjištění byla potvrzena i prostřednictvím výstupů Fokus
groups. Na tvorbě těchto opatření se podíleli členové Řídící skupiny.

SYSTÉMOVÁ OPATŘENÍ
Cíl: Posílení služeb vedoucích k ekonomické stabilizaci obyvatelstva
Opatření č. 1

Vznik a rozvoj dluhového poradenství
Cílová skupina:
•
•

Soc. znevýhodněné osoby a jejich blízcí, kteří se dostali do nadměrného
zadlužení – dluhové pasti
Široká veřejnost (mládež, pedagogové, senioři, apod)

Cíle služby
Popis opatření/popis
služby

•

•

Poskytování odborné podpory a služeb dluhového a právního
poradenství. Tyto cíle vedou k detailnímu zmapování pohledávek,
komunikace s věřiteli, tvorba splátkových kalendářů, případně podání
insolvence.
Aktivity zaměřené na edukaci široké veřejnosti (především pedagogové,
děti a mládež a senioři) – preventivní zvyšování finanční gramotnosti
společnosti, ze které plyne nižší výskyt zadluženosti.

2014 – 2015
•

Aktivity k naplnění
opatření

•

Dle vývoje základní sítě sociálních služeb a finančních možností bude v
ŘS rozhodnuto na základě nabídek poskytovatelů, zda se bude jednat o
sociální službu nebo fakultativní službu vybraného poskytovatele
sociálních služeb či službu veřejnou.
Vybraný poskytovatel zajistí (financování projektu, komunikaci
s donátory, zpracování projektů, vhodné prostory a personální zajištění
služby)

2015 – 2016
•
•

Zodpovědný realizátor
opatření

Zahájení poskytování služby klientům – primárně dlužníkům a jejich
blízkým Propagace služby, provázání spolupráce s ostatními subjekty
Realizace preventivních aktivit na finanční gramotnost – školy, senioři,
další ohrožené cílové skupiny

ŘS, PS RDM – David Bezdomnikov
V roce 2015 bude podpořeno cca 80 unikátních osob

Předpokládaný počet
klientů

V průběhu let 2015 – 2016 bude probíhat navyšování kapacity dle personálního
zabezpečení.
Rok

Lidské zdroje
(personální obsazení)

Návrh struktury

Profese
Soc.
pracovník/poradenský
pracovník
Právník
Lektor preventivních
aktivit
Rok

2014

2015 - 2016

Fyzických osob

Přepočtených úvazků

1 (SHM 39 000 Kč)

1,0

OSVČ/DPČ á 600Kč/h

40 h/rok

1

250h/rok

2014

2015

požadovaných výdajů

Prognóza zdrojů/
subjekty podílející se
na financování
opatření

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

468 000 Kč+24 000 Kč
50 400 Kč
497 400 Kč
0

15% MMPV = 74 610 Kč
75% MPO ČR – dotace na ochranu spotřebitelů
(OP LZZ, Nadace Partnerství aj.)

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Ambulantní služba pro alkoholiky a patologické hráče, včetně jejich blízkých (spoluzávislých)
Opatření č. 2

Popis
opatření/popis
služby

Aktivity k naplnění
opatření

Vznik a rozvoj ambulantní služby určené pro alkoholiky a patologické
hráče a jejich blízké
Ambulantní poskytování psychologicko-sociálních služeb pro:
• Alkoholiky a jejich blízké
• Patologické hráče a jejich blízké
Služby jsou poskytovány anonymně a bezplatně.
Cíle služby:
• Podávat informace o užívání návykových látek a o nelátkových
závislostech, školit a preventivně působit na cílovou skupinu.
• Poskytnout bezpečný prostor a podporu při řešení aktuální situace klienta
v souvislosti s návykovým chováním.
• Eliminovat prohlubování současného negativního stavu či krize a
předcházet potencionálním budoucím komplikacím.
• Umožnit klientům řešení své situace prostřednictvím svépomocné služby.
• Podporovat
klienta v udržení žádoucí změny, která vede
k plnohodnotnému prožívání života.
• Rozvíjet kompetence klienta tak, aby dokázal svoji nežádoucí situaci
v budoucnu řešit nebo možnému vzniku nepříznivé situace předcházel.
• Zprostředkování kontaktu a spolupráce s dalšími subjekty v případě
zájmu klienta, jako jsou např. probační a mediační služba, oddělení péče
o rodinu a dítě, sociální kurátoři, úřady práce, školní zařízení,
psychiatrická pomoc aj.
• Zlepšení kvality života klientů, zahrnující aspekty bio-psycho-sociálněspirituální, které by umožňovalo plnohodnotné a uspokojivé prožívání
života klientů a jejich zapojení do společnosti.
Zajištění financování projektu (komunikace s donátory, psaní projektů)
Zajištění vhodných prostor, personální zajištění služby
Propagace služby, navazování spolupráce s ostatními subjekty
Poskytování služby klientům, rozšiřování kapacity služby, práce se skupinami

Zodpovědný
realizátor opatření

Společnost Podané ruce o.p.s.

Předpokládaný
počet klientů

V roce 2014 bude podpořeno cca 50 unikátních osob.
V průběhu let 2015 – 2016 bude probíhat navyšování kapacity dle
personálního zabezpečení

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Návrh struktury
požadovaných
výdajů

Prognóza zdrojů/
subjekty podílející
se na financování
opatření

2014

Fyzických osob

Profese
1
Psycholog/terapeut/adiktolog 1
Soc. pracovník
2015
Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

Přepočtených
úvazků
0,8
0,8

570 000 Kč
210 000 Kč
780 000 Kč
0 Kč

Finanční prostředky požadované na MPSV na rok 2015… a další donátoři
MPSV – 130 000 Kč
MMPV- 150 000 Kč
Rada vlády – 490 000 Kč

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 3

Popis opatření

Aktivity k naplnění
opatření

Vymezení základní sítě sociálních služeb
Tvorbou kritérií pro změření potřebnosti konkrétních sociálních služeb
nastavit základní sociální síť minimálně v rozsahu
A sociální služby nezbytné
B sociální služby částečně zbytné
C sociální služby zbytné
2014 Zpracování kritérií měření kvality a potřebnosti sociálních služeb
2015 Aplikace kritérií na poskytovaných službách
2015 – 2016 Vyhodnocení dat a vyjednávání s poskytovateli k optimalizaci
sítě sociálních služeb
2014 – 2016 – předložení žádosti na OP LZZ návazný projekt k financování
procesu KPSS.

Zodpovědný
realizátor opatření
Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Magistrát města Prostějova, Řídící skupina, Středisko rozvoje sociálních
služeb, o.p.s.

Členové řídící skupiny

Konkrétní opatření pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů sociálních služeb ve městě Prostějově
Na základě výstupů z analytické fáze zpracovaly jednotlivé pracovní skupiny opatření, jejichž naplnění
povede k naplnění vize nového sociálního systému sociálních služeb v městě Prostějově.
Tato část je členěna do pěti částí podle jednotlivých pracovních skupin, dále pak podle charakteru
opatření na služby stávající, nové a návazné.

5. Pracovní skupina Senioři
Seznam členů pracovní skupiny
Jméno a příjmení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kmoščáková Miluše, PhDr.
Zhorová Vladimíra, Mgr.
Palacká Věra, PhDr.
Chlopčíková Marie, Mgr.
Lexmanová Dana
Štouračová Eva, PhDr.
Grumlíková Jitka
Surmová Naděžda
Oulehlová Pavlína, DiS.
Juryšek Michal, Bc.
Provazová Soňa, Bc., do 31. 12. 2013
Prosecká Lenka, Mgr., od 1. 1. 2014
Horáková Alena, DiS.

Název organizace
Sociální služby Prostějov
DD Prostějov
odborná veřejnost
Podané ruce
OS Pomocná ruka
uživatelka
uživatelka
uživatelka
Charita Prostějov
Inspektor Q
Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o.
Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o.
Magistrát města Prostějova

Popis činností pracovní skupiny
Pracovní skupinu komunitního plánování sociálních služeb v Prostějově pro skupinu seniorů tvoří
7 zástupců poskytovatelů sociálních služeb, 3 zástupci uživatelů sociálních služeb, 1 zástupce
Magistrátu města Prostějova a 2 zástupce odborné veřejnosti – z toho 1 pracovník MPSV.
Pracovní skupina se scházela podle potřeby, celkem 5x, vždy v návaznosti na přidělené úkoly řídící
skupiny.
Jednotliví členové se aktivně a tvůrčím způsobem zapojovali do programu a podíleli se tak na splnění
zadaných úkolů. Jednotlivá setkání se přes svůj pracovní charakter vyznačovala přátelskou a družnou
atmosférou a přispěla k bližšímu seznámení všech zapojených účastníků.
Popis cílové skupiny
Cílovou skupinu tvoří občané, muži i ženy, starší 65 let, kterým zpravidla vznikl nárok na přiznání
starobního důchodu a zároveň mají z důvodu svého vyššího věku nebo zdravotního stavu anebo
působením obou faktorů současně sníženou soběstačnost v úkonech o vlastní osobu, úkonech péče
o domácnost nebo úkonech, kterými mohou ostatní lidé bez ztráty soběstačnosti uplatňovat své zájmy.

Přehled stávajících sociálních služeb
Opatření
č.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
3.1
3.2

Název organizace

Druh služby

Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o.
Domov důchodců, p. o.
Občanské sdružení Pomocná ruka Prostějov
Charita Prostějov
Podané ruce, o. s.- Projekt OsA
Sociální služby Prostějov, p. o.
OS Lipka
Charita Prostějov
Charita Prostějov
Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o.
Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o.

Domov pro seniory
Domov pro seniory
Osobní asistence
Pečovatelská služba
Osobní asistence
Pečovatelská služba
Sociálně aktivizační služby
Chráněné bydlení
Odlehčovací služba
Odlehčovací služba
Denní stacionář

SWOT analýza
Silné stránky
Poskytování kvalitních služeb:
Terénní služby:
• Pečovatelská služba (Charita Prostějov, Charita Konice, Sociální služby Prostějov)
• Domácí zdravotní péče (Sanco, Charita Prostějov, Charita Konice,)
• Osobní asistence (Pomocná ruka, Podané ruce)
Pobytové služby na území města Prostějova:
• Domov pro seniory - Domov důchodců, Nerudova 70, Prostějov
• Domov pro seniory – Centrum sociálních služeb, Lidická 86, Prostějov
• Odlehčovací služby (Charita Prostějov)
Pobytové služby na území na území ORP Prostějov:
• Domov pro seniory – Domov důchodců, Jesenec
• Domov pro seniory, Soběsuky 95
• Domov pro seniory, M. Ulického 882, Kostelec na Hané
• Domov pro seniory, Ludmírov 2
• Domov u rybníka, Víceměřice 32
Další služby:
• Následná ošetřovatelská péče (Sanco)
• Návazné služby (Svaz důchodců, Klub důchodců, Profesní kluby důchodců, Akademie III. věku,
Lipka – přednášková a zájmová činnost, výlety)
• Vytvořený Interaktivní Katalog poskytovatelů sociálních služeb
• Aktivně činná pracovní skupina složená z odborníků zabývající se cílovou skupinou „Senioři
Slabé stránky
• Chybí denní stacionář pro seniory a duševně nemocné, především s Alzheimerovou chorobou
• Problematika seniorů se závislostmi na alkohol
• Chybí pobytové zařízení pro osoby s Alzheimerovou chorobou

• Nedostatečné finanční zajištění na pokrytí poptávky po terénních službách na území ORP
Prostějov a s tím související nedostatečná kapacita terénních služeb
• Nejednoznačná pravidla pro rozdělování dotací poskytovatelům sociálních služeb
• Nedostatečné finanční spolupodílení Města Prostějova na zajištění sociálních služeb
• Nedostatečná komunikace s Městem Prostějov v oblasti rozvoje sociálních služeb
• Absence levného bydlení pro nízkopříjmové skupiny
Příležitosti
• Udržení a uvedení do povědomí Katalog poskytovatelů sociálních služeb
• Pokračování v informovanosti veřejnosti o poskytovaných sociálních službách pomocí médií a
veřejných setkání
Ohrožení
• Nedostatek financí na provoz systému sociálních služeb
• Nesprávné chápání seniorů o využití příspěvku na péči
• Malý zájem praktických lékařů o klienty domovů pro seniory
• Nedostatečná spolupráce mezi poskytovateli a lékaři při informování o sociálních službách
• Nedostatečná kontrola využití příspěvku na péči při neformální péči
• Nárůst počtu osob pod hranicí chudoby

Přehled cílů a opatření pracovní skupiny Senioři
Cíl č. 1

Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro seniory v Prostějově

Cíl č. 3

Zpracování nového opatření k zajištění komplexní péče pro seniory
v Prostějově

Cíl č. 1
Opatření č. 1.1
Opatření č. 1.2
Opatření č. 1.3
Opatření č. 1.4
Opatření č. 1.5
Opatření č. 1.6
Opatření č. 1.7
Opatření č. 1.8

Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro seniory v Prostějově
Zachování sociální služby Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. – Domov pro
seniory
Zachování sociální služby domov pro seniory a zvyšování kvality
psychohygienických podmínek seniorů a zaměstnanců
Zachování a rozvoj terénních služeb osobní asistence pro seniory a zdravotně
postižené o. s. Pomocná ruka Prostějov
Zachování služby ve stávajícím rozsahu a její případné rozšíření mimo území
města Prostějova
Zachování a rozvoj stávající služby Podané ruce, o. s. – Projekt OsA – osobní
asistence a její případné rozšíření
Zachování a rozvoj pečovatelské služby, Sociální služby Prostějov, p. o., Prostějov
Zachování stávající sociálně aktivizační služby pro seniory v Centru denních služeb
o. s. LIPKA Prostějov
Zachování a rozvoj chráněného bydlení pro dvě stávající cílové skupiny, jež jsou
dospělé osoby od 18 let do 64 let s lehkým a středním mentálním postižením,
případně v kombinaci s tělesným postižením a senioři od 65 let věku se sníženou
soběstačností z důvodu chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení,

Opatření č. 1.9

jejichž dospělé dítě zároveň využívá stejnou pobytovou službu chráněného bydlení,
poskytovanou Charitou Prostějov v Domově Daliborka.
Zachování a rozvoj odlehčovací služby pro stávající cílovou skupinu, jež jsou
dospělé osoby od 18 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich
domácím prostředí, poskytovanou Charitou Prostějov v Domově Daliborka.

Opatření č. 3. 1

Zpracování nového opatření k zajištění komplexní péče pro seniory
v Prostějově
Vytvoření služby Odlehčovací služba, Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o.

Opatření č. 3. 2

Vytvoření služby Denní stacionář, Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o.

Cíl č. 1.

Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro seniory v Prostějově

Cíl č. 3

Opatření č. 1.1

Popis
opatření/popis
služby

Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Zachování sociální služby Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. –
Domov pro seniory
Identifikační číslo 22 44 884 – Domov pro seniory
Cílovou skupinu tvoří senioři od 65 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku nebo zdravotního stavu a potřebují celodenní pomoc a podporu, která jim
nemůže být poskytována v jejich domácím prostředí.
Jedná se o pobytovou sociální službu. Služba je poskytována na drese Lidická
2924/86,
796 01 Prostějov
Domov pro seniory vytváří klidné a bezpečného prostředí seniorům se sníženou
soběstačností, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a seniorům, kteří jsou
zcela závislí na pomoci jiné osoby. Domov pro seniory nabízí uživatelům služby
činnosti dle § 49, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zachování sociální služby Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o. – Domov pro
seniory 2014 - 2016
ředitelka Centra sociálních služeb Prostějov, p. o.
2014: 133 klientů
2015: 133 klientů
2016: 133 klientů
Rok
Profese

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Ředitelka Centra sociálních služeb
Prostějov, p. o.
Sekretářka
Vedoucí úseku přímé péče
Vedoucí sociálně – aktivizačního úseku
Vedoucí ekonomicko – provozního úseku

2014
Fyzických
osob

Přepočtených
úvazků

1

0,7

1
1
1
1

0,7
0,7
0,7
0,7

4,0

37
1
11
1
1
10
2
1
1
1
1
1
3
4
1
1
2
2
1
102

37,0
1,0
10,7
1,0
0,7
9,7
1,4
0,7
0,7
0,7
0,7
DPP
2,8
3,5
0,7
0,7
1,4
1,4
0,7
90,2 + 2 DPP
2016

Jiní donátoři

30 968 000 Kč
15 167 000 Kč
46 135 000 Kč
108 000 Kč

ESF

Nadace a fondy

PNP

Zdrav. Poj.

30 066 000 Kč
14 725 000 Kč
44 791 000 Kč
128 000 Kč

Jiná obec

Obec - zřizovatel

Olomoucký kraj

Ol. kraj - zřizovatel

Úřad práce

4

2015

29 476 000 Kč
14 436 000 Kč
43 913 000 Kč
578 189 Kč

Úřad vlády

Jiné ministerstvo

2,0
4,5
0,7 + DPP
DPP

Vlastní zdroje

2014

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

MŠMT

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Rok

MPSV

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

2
6
2
1

Tržby za poskytnutí
péče

Sociální pracovnice
Aktivizační pracovník
Pracovník klubového zařízení
Duchovní služba
Koordinátor pracovníků v sociálních
službách
Pracovníci v sociálních službách
Koordinátor všeobecných sester
Všeobecná sestra
Zdravotnický asistent
Fyzioterapeut
Pomocnice
Účetní
Mzdový a personální a IT pracovník
Skladní
Administrativní pracovník
Stravovací koordinátor
Nutriční terapeut
Kuchařka
Pomocná kuchařka
Technický koordinátor
Elektrikář, zámečník
Instalatér, topenář, ostraha
Řidič, údržbář, topič
Zahradník
celkem

0 Kč

0 Kč

13 160 000 Kč

0 Kč

12 500 000 Kč

0 Kč

720 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

6 722 948 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

2014

11 730 000 Kč

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1. 2

Zachování sociální služby domov pro seniory a zvyšování kvality
psychohygienických podmínek seniorů a zaměstnanců

Popis
opatření/popis
služby

- 2742485 (registr sociálních služeb),
- Senioři starší 60 let, kteří z důvodu věku a nepříznivého zdravotního stavu
potřebují pravidelnou pomoc jiné osoby při zajištění svých osobních potřeb.,
- celoroční, pobytová, místo poskytování služby: Nerudova 1666/70, 796 01
Prostějov
- zajištění 24 hodinových služeb pro seniory, kteří z důvodu snížené
soběstačnosti nemohou již setrvávat ve svém domácím prostředí. Vytvoření a
zabezpečení podmínek pro důstojný život seniorů
Zachování sociální služby 2014 – 2016

Aktivity
k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů
Lidské zdroje
(personální
obsazení)

1.
2014 - 2016
Ekonomické a odborné zajištění poskytované služby domova pro seniory
Celoroční pobyt, služby poskytované 24 hodin denně.
2.
2014 – 2016 - Projednávání s Krajským úřadem a projektové práce
- Rekonstrukce koupelen pro uživatele a rozšíření dveřních zárubní
- Centrální koupelna na 2. Oddělení
- Rekonstrukce kuchyně
Ředitel, Domov důchodců Prostějov, p. o.

Pobytová služba = 250
Rok
Profese
Soc. pracovník/poradenský
pracovník

2014
Fyzických osob
3

Přepočtených
úvazků
3

Přímá obslužná péče
Základní výchovná
nepedagogická činnost
Aktivizační činnost
Zdravotnický personál
Fyzioterapeut
Nutriční terapeut
Skladní
Kuchař
Údržbář
Pradlena
Švadlena
Uklízečky
Ředitel
Ekonom
Hlavní účetní
Personální a mzdová účetní
Administrativní pracovnice
Vedoucí provozu
Celkem

46

6

6

1
20
1
1
2
8
3
2
1
10
1
1
1
1
1
1
110

1
20
1
1
2
8
3
2
1
10
1
1
1
1
1
1
110

Rok

2014

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem

27 690 000 Kč
29 208 000 Kč
56 898 000 Kč

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Jiní donátoři

Vlastní zdroje
0 Kč

péče

Tržby za poskytnutí

80 000 Kč

ESF
0 Kč

Nadace a fondy
0 Kč

PNP
11 000 000 Kč

Zdrav. Poj.
625 000 Kč

Jiná obec
0 Kč

Obec - zřizovatel
0 Kč

Olomoucký kraj
993 000 Kč

Ol. kraj - zřizovatel
0 Kč

Úřad práce
0 Kč

Úřad vlády

0 Kč

0 Kč

Jiné ministerstvo
0 Kč

MŠMT
0 Kč

20 500 000 Kč

2014

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

MPSV

Investiční náklady

0 Kč

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

46

Opatření č. 1. 3

Zachování a rozvoj terénních služeb osobní asistence pro seniory a
zdravotně postižené
OS „Pomocná ruka“ Prostějov

Popis
opatření/popis
služby

Poskytovaná služba je registrovanou službou dle zákona 108/2006 sb. Osobní
asistence. Číslo registrace 1181164.
- cílová skupina, senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným
postižením
- forma poskytování služby, terénní v regionu Prostějov.
Očekávaný dopad opatření: možnost žít a dožít ve vlastní domácnosti.

Aktivity
k naplnění
opatření

Zachování stávající sociální služby 2014 - 2016
Odborné, organizační, personální a ekonomické zajištění poskytované služby.
Celoroční poskytování služby. 24 hodin denně.

Zodpovědný
realizátor
opatření

Ředitelka služby

Předpokládaný
počet klientů

V roce 2014 bude služba poskytována cca. 35 uživatelům, s počtem asistenčních
hodin cca 8.000.

2014

Jiní donátoři

Vlastní zdroje

Tržby za poskytnutí
péče

Nadace a fondy
ESF

PNP

Zdrav. Poj.

Město Prostějov

Obec - zřizovatel

Olomoucký kraj

Ol. kraj - zřizovatel

Úřad práce

1 499 924 Kč
183 580 Kč
1 683 504 Kč
0 Kč

Úřad vlády

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

Jiné ministerstvo

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

2014
Přepočtených úvazků
0,2
4,7
2

Fyzických osob
1
9
2

Rok

MŠMT

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Rok
Profese
Soc. pracovník
Pracovník v sociálních službách
Ostatní

MPSV

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

39 254 Kč

0 Kč

675 000 Kč

0 Kč

20 000 Kč

0 Kč

0 Kč

50 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

899 250 Kč

2014

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1. 4

Popis
opatření/popis
služby

Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů
Lidské zdroje
(personální

Zachování služby ve stávajícím rozsahu a její případné rozšíření mimo území
města Prostějova
Posláním Pečovatelské služby Charity Prostějov je pomáhat seniorům a lidem se
zdravotním postižením formou poskytování terénní sociální služby v regionu
Prostějov. Služba je poskytována v domácnosti uživatele.
Obecným cílem Pečovatelské služby je podpora, pomoc a péče při zachování
přirozeného prostředí člověka tak, aby uživatelé mohli důstojně žít v okruhu svých
blízkých a nemuseli být umisťováni do zařízení poskytujících pobytové služby.
Cílovou skupinou pečovatelské služby jsou obecně osoby se sníženou
soběstačností, které potřebují podporu a pomoc při zabezpečení životních potřeb.
Jedná se zejména o osoby s chronickým onemocněním, se zdravotním postižením,
o rodiny s dětmi a o seniory, a to bez omezení věku.
Identifikátor služby: 925 20 40
Cílem Charity Prostějov je v horizontu let 2014 – 2016 zpřístupnit kvalitní
pečovatelskou službu především menším obcím v prostějovském regionu a jejich
obyvatelům, pravděpodobně formou otevření dalšího střediska pečovatelské
služby.
2014 - 2015
– zjišťování zájmu obcí v regionu o zajištění pečovatelské služby
- jednání se zástupci obcí o podmínkách poskytování služby
- mapování využitelných finančních zdrojů
2016 – otevření střediska Pečovatelské služby mimo území města Prostějova

Sociální pracovnice, vedoucí služby, ředitel Charity Prostějov

V roce 2014 bude podpořeno cca 142 unikátních osob. Okamžitá kapacita služby je
7 uživatelů.
Rok
Profese

2014
Fyzických osob

Přepočtených úvazků

obsazení)

Pracovníci v přímé péči
Vedoucí pracovníci
Administrativní pracovníci

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Rok

7,00
0,60
0,25
2014

MŠMT

Jiné ministerstvo

Úřad vlády

Úřad práce

Ol. kraj - zřizovatel

Olomoucký kraj

Obec - zřizovatel

Jiná obec

Zdrav. Poj.

PNP

Nadace a fondy

ESF

Tržby za
poskytnutí péče

Vlastní zdroje

Jiní donátoři

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

40 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

878 000 Kč

0 Kč

0 Kč

1 868 000 Kč
350 000 Kč
2 218 000 Kč
0 Kč

MPSV
2014

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

1 300 000 Kč

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

9
2
3

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1. 5

Popis
opatření/popis
služby

Zachování a rozvoj stávající služby Podané ruce, o.s. – Projekt OsA – osobní
asistence a její případné rozšíření
Posláním organizace je podporovat začleňování seniorů do společnosti. Umožnit
jim žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému životu. Naplňovat potřeby
našich klientů v jejich přirozeném prostředí s důrazem na zachování jejich
důstojnosti.
V rámci společnosti Podané ruce, o. s. vnikla v roce 2001 samostatná organizační
jednotka s názvem Podané ruce, o. s. - Projekt OsA Frýdek-Místek, jejíž název byl
v roce 2011 upraven na Podané ruce, o. s. - Projekt OsA. Hlavní činností je
poskytování sociální služby osobní asistence zdravotně znevýhodněným osobám a
seniorům.
Cíle projektu "Zajištění služeb osobní asistence"
•

•

•

Naplnit potřeby seniorů v přirozeném rodinném prostředí bez významných
negativních dopadů na rodinu a umožnit uživatelům žít způsobem, který se co
nejvíce blíží běžnému životu a tak i rozšiřovat hranice důstojného života.
Podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele,
jeho setrvání ve vlastním domácím prostředí, obnovení nebo zachování
původního životního stylu.
Rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být

schopni, vést samostatný život.
Osobní asistence je služba terénní, prováděná přímo v bydlištích klientů nebo tam,
kde si klient určí.
V současné době máme zaregistrovánu službu osobní asistence. Jde o službu
terénní a je poskytována především v domácnostech klientů, ale také tam, kde
klient potřebuje (škola, školka, zaměstnání, volnočasové aktivity atd.). Osobní
asistenci poskytujeme dle potřeby až 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Naše kapacita
je 190 klientů (Prostějovsko 12 klientů), kterým můžeme kvalitně osobní asistenci
poskytnout. V případě naplnění kapacity zařadíme klienta do pořadníku a snažíme
se pro něj najít řešení jeho svízelné situace. Osobní asistenci poskytujeme bez
omezení věku.
Cílová skupina:
• osoby s chronickým duševním onemocněním
• osoby s chronickým onemocněním
• osoby s jiným zdravotním postižením
• osoby s kombinovaným postižením
• osoby s mentálním postižením
• osoby s tělesným postižením
• osoby se sluchovým postižením
• osoby se zdravotním postižením
• osoby se zrakovým postižením
• senioři
Oblasti, kde osobní asistenci poskytujeme: Olomoucký kraj

Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Identifikátor: 9781801
2014
zajištěni a udrženi služby, která je poskytována bez časového omezeni (pondělí neděle, včetně svátků, až 24 hodin) celoročně.
dle stavu požadavků ze strany občanů – navýšení kapacity zaměstnanců
Koordinátor osobní asistence pro Olomoucký kraj
2014 - 2016
V roce 2014 bude podpořeno v ORP Prostějov cca 12 unikátních osob (klientů)

Rok
Lidské zdroje Profese
(personální
Osobní asistent
obsazení)
Koordinátor osobní asistence
Administrativní a režijní
pracovníci
Návrh
struktury

Rok
Osobní náklady

Fyzických osob
4
1

2014
Přepočtených úvazků
1,15
0,12

7

0,09
2014
302 041 Kč

MŠMT

Jiné ministerstvo

Úřad vlády

Úřad práce

Ol. kraj - zřizovatel

Olomoucký kraj

Město Prostějov

Jiná obec

Zdrav. Poj.

PNP

Nadace a fondy

ESF

Tržby za poskytnutí
péče

Vlastní zdroje

Jiní donátoři

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

75 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

177 200 Kč

5 000 Kč

0 Kč

27 430 Kč
329 471 Kč
0 Kč

MPSV
2014

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

72 271 Kč

požadovaných
výdajů

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1. 6

Popis
opatření/popis
služby

Zachování a rozvoj pečovatelské služby, Sociální služby Prostějov, p. o.,
Pod Kosířem 27, Prostějov
Identifikátor 4159287
Cílová skupina:
• senioři
• osoby se zdravotním postižením
• osoby s chronickým onemocněním
Forma: terénní
Místo poskytování služby:
• Bezručovo nám. 9, Prostějov
• Brněnská 40, Prostějov
• Příkopy 620, Němčice nad Hanou
Posláním pečovatelské služby je pomáhat seniorům i zdravotně postiženým
občanům, kteří vhledem ke svému staří nebo nemoci potřebují pomoc druhého
člověka, aby mohli zůstat co nejdéle ve svém přirozeném prostředí. Dodávat jim po
psychické stránce sílu a energii žít plnohodnotně i v pokročilém věku a své
nepříznivé sociální situaci.

Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor

Zajištění provozu pečovatelské služby minimálně v rozsahu současného stavu

Ředitelka Sociálních služeb Prostějov, p. o.

opatření

Předpokládaný
počet klientů

Schválená kapacita dle registru je 200 uživatelů (denní), počet smluv je 500
Plánovaná kapacita pro rok 2014-2016 je 200 uživatelů.
Současně lze průběžně očekávat rozšiřování objemu služeb u stávajících uživatelů
služby.
Rok

1

0,9

účetní

1

0,9

uklízečka

1

0,9

Rok

2014

Zdrav. Poj.

PNP

Nadace a fondy

ESF

Tržby za
poskytnutí péče

Vlastní zdroje

Jiní donátoři

0 Kč

0 Kč

0 Kč

2 005 000 Kč

95 000 Kč

0 Kč

Olomoucký kraj
0 Kč

0 Kč

Ol. kraj - zřizovatel
232 000 Kč

Jiná obec

Úřad práce
0 Kč

Obec - zřizovatel

Úřad vlády
0 Kč

0 Kč

Jiné ministerstvo
0 Kč

0 Kč

MŠMT

6 753 00 Kč
1 863 000 Kč
8 616 000 Kč
300 000 Kč

0 Kč

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

MPSV

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Přepočtených úvazků
18
1
0,9

ekonom

2014

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Fyzických osob
18
1
1

6 284 000 Kč

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

2014

Profese
Pracovník v soc. službách
Soc. pracovník
Ředitelka

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1. 7
Popis
opatření/popis
služby

Zachování stávající sociálně aktivizační služby pro seniory v Centru denních
služeb o.s. LIPKA Prostějov
registr sociálních služeb - registrovaná služba KÚ Olomouckého kraje pod čj. KU
OK 69875/2007, identifikátor 9474510, služba poskytována v souladu s § 66
zákona 108/2006 Sb. o sociálních sužbách v platném znění

cílovou skupinou sociálně aktivizačních služeb jsou osoby v důchodovém věku,
ohrožené sociálním vyloučením, snížením soběstačnosti a samostatnosti ztráty
dosavadního života v přirozeném prostředí
forma poskytování služby - ambulantní
místo poskytování služby – Centrum denní služeb o. s. LIPKA, Tetín 1, 796 01
Prostějov
dopad na CS – posláním sociálně aktivizační služby pro seniory je vytvoření
podmínek pro aktivní a důstojné prožívání stáří ve společnosti věkově blízkých
spoluobčanů prostřednictvím nabídky aktivit, které uživatelům pomohou zachovat
stávající soběstačnost i způsob života v přirozeném prostředí a s přirozenými
sociálními vazbami

Aktivity
k naplnění
opatření

2014 - 2016
Zachování sociálně aktivizační služby pro seniory
- odborné, organizační, personální a ekonomické zajištění poskytované sociálně
aktivizační služby pro seniory
- doba poskytování služby – celoročně dle potřeb uživatelů, obvykle v pracovní
dny v odpoledních hodinách, jednorázové aktivity a fakultativní služby (výlety,
exkurze, apod.) po dohodě
uživatelům jsou nabízeny aktivity:
- možnost celoživotního vzdělávání – vzdělávací pořady v rámci tzv. Akademie
seniorů
- pohybové aktivity
- dlouhodobé a střednědobé kurzy se zaměřením dle volby a výběru uživatelů
(práce na PC, keramika, …)
jednorázové aktivity (např. výlety, exkurze, Den zdraví, naučné vycházky apod.

Zodpovědný
realizátor
opatření

Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA
ředitelka zařízení

Předpokládaný
počet klientů

Schválená kapacita služby dle registrace KÚ OK = 25 osob
Plánovaná kapacita uživatelů v letech 2014 – 2016 = 25 osob
Rok

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Návrh
struktury

Profese
Sociální pracovník
Pracovník v sociálních službách

2014
Fyzických osob
1

Přepočtených úvazků
0,1

1

0,5

Ostatní pracovníci

-

-

Celkem

2

0,6

Rok
Osobní náklady (včetně DPP,

2014
201 816 Kč

Obec - zřizovatel

Jiná obec

Zdrav. Poj.

PNP

Nadace a fondy

ESF

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Jiní donátoři

Olomoucký kraj
0 Kč

0 Kč

Ol. kraj - zřizovatel
0 Kč

89 816 Kč

Úřad práce
0 Kč

Tržby za
poskytnutí péče
Vlastní zdroje

Úřad vlády
0 Kč

30 000 Kč

Jiné ministerstvo

92 000 Kč
293 816 Kč
0

0 Kč

MPSV
MŠMT
174 000 Kč
0 Kč

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

DPC)
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

2014

požadovaných
výdajů

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1. 8

Zachování a rozvoj chráněného bydlení pro dvě stávající cílové skupiny, jež
jsou dospělé osoby od 18 let do 64 let s lehkým a středním mentálním
postižením, případně v kombinaci s tělesným postižením a senioři od 65 let
věku se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění, nebo
zdravotního postižení, jejichž dospělé dítě zároveň využívá stejnou
pobytovou službu chráněného bydlení, poskytovanou Charitou Prostějov
v Domově Daliborka.
Identifikátor služby: 3640433
Cílová skupina
Dospělé osoby od 18 let do 64 let s lehkým a středním mentálním postižením,
případně v kombinaci s tělesným postižením
Senioři od 65 let věku se sníženou soběstačností z důvodu chronického
onemocnění, nebo zdravotního postižení, jejichž dospělé dítě zároveň využívá
stejnou pobytovou službu chráněného bydlení.

Popis
opatření/popis
služby

Službu neposkytujeme osobám:
• jejichž
zdravotní
stav
vyžaduje
poskytování
ústavní
péče
ve zdravotnickém nebo jiném specializovaném zařízení,
• které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu závažného akutního
infekčního onemocnění, které vyžadují neustálou zdravotní péči,
• osobám s poruchou autistického spektra,
• osobám s těžkým smyslovým postižením.
Forma: pobytová
Místo poskytování: Domov Daliborka, Daliborka 10, 796 01 Prostějov
Působnost: celostátní (je v jednání omezení na Olomoucký kraj)
Charita Prostějov poskytuje v Domově Daliborka pobytovou službu chráněné

bydlení, která umožňuje lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním
postižením, či v kombinaci s postižením tělesným, získat v bezpečném prostředí
praktické dovednosti potřebné pro samostatný život. Poskytujeme chráněné bydlení
také seniorům, kteří jsou jejich rodiči.
Vizí služby je odborně a efektivně na základě křesťanských hodnot poskytovat
podporu a péči svým uživatelům s důrazem na maximální míru samostatnosti
v chráněném bydlení, které vytváří přirozené podmínky pro běžný život.
Cílem služby pro dospělé osoby od 18 let do 64 let s lehkým a středním mentálním
postižením, případně v kombinaci s tělesným postižením, je osvojení a udržení
potřebných dovedností a návyků pro samostatný a bezpečný život uživatelů
v běžném prostředí.
Cílem služby pro seniory je dosažení a zachování samostatnosti, nezávislosti
a udržení stupně sebeobsluhy v co nejvyšší možné míře.
Kritéria a způsob hodnocení cílů služby jsou vždy specifikovány v Aktuálním plánu
služby na daný rok.
2014 – naplnění celkové kapacity služby
V rozmezí let 2014 – 2016 je naším cílem především organizační, personální
a ekonomické zajištění stávajícího celoročního provozu chráněného bydlení,
a zkvalitnění služby prostřednictvím odborného vzdělávání pracovníků, dostačující
a účinnou vybaveností Domova a praktickým uplatněním vypracovaných metodik.
Udržení celostátní působnosti služby vzhledem k jedinečnosti cílové skupiny.
Aktivity
k naplnění
opatření

Dostatečná a efektivní propagace služby v místních periodikách, na internetu,
v médiích, účastí na veřejných akcích města či kraje a každoroční možností
realizace návštěvy zařízení v rámci Dnů otevřených dveří či týdne sociálních
služeb.
Vytvořit systém návaznosti ostatních veřejných služeb a nastavení spolupráce
s profesními organizacemi zabývajících se zaměstnaností osob se zdravotním
postižením.
V období březen 2013 – leden 2015 aplikace britského modelu individuálního
plánování zaměřeného na člověka v Domově Daliborka, jež je podpořena
z programu švýcarsko – české spolupráce prostřednictvím Nadace partnerství
v rámci projektu Domov Daliborka – místo pro společný život.

Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Vedoucí Domova Daliborka
Ředitel Charity Prostějov
Celková kapacita služby je 25 míst.

Rok

2014

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Profese

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Rok
Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

Fyzických
osob
11
3
2
3

2014

MŠMT

Jiné ministerstvo

Úřad vlády

Úřad práce

Ol. kraj - zřizovatel

Olomoucký kraj

Obec - zřizovatel

Jiná obec

Zdrav. Poj.

PNP

Nadace a fondy

ESF

Tržby za
poskytnutí péče

Vlastní zdroje

Jiní donátoři

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

625 000 Kč

0 Kč

1 605 700 Kč

804 000 Kč

0 Kč

3 217 100 Kč
2 197 600 Kč
5 414 700 Kč
0 Kč

MPSV
2014

Pracovníci v přímé péči
Ostatní obslužný personál
Vedoucí pracovníci
Administrativní pracovníci

Přepočtených
úvazků
9,8
2,0
0,65
0,65

2 380 000, Kč

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

2015 - 2016

Indikátory
hodnocení

Plné využití kapacity služby.
Zpětná vazba od uživatelů, rodinných příslušníků, pracovníků a veřejnosti
Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1. 9

Popis
opatření/popis
služby

Zachování a rozvoj odlehčovací služby pro stávající cílovou skupinu, jež jsou
dospělé osoby od 18 let se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak
pečováno v jejich domácím prostředí, poskytovanou Charitou Prostějov
v Domově Daliborka.
Identifikátor služby: 2371313
Cílová skupina
Služba je určena pro:
• dospělé osoby od 18 let se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno
v jejich domácím prostředí.
Služba není určena osobám:
• jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém
nebo jiném specializovaném zařízení

•

které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu závažného akutního
infekčního onemocnění, které vyžadují neustálou zdravotní péči.
Forma: pobytová
Místo poskytování: Domov Daliborka, Daliborka 10, 796 01 Prostějov
Působnost: Olomoucký kraj
Charita Prostějov v Domově Daliborka poskytuje na základě křesťanských hodnot
pobytovou formu odlehčovacích služeb dospělým osobám se sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
po dobu, kdy není možné o ně pečovat v jejich domácím prostředí a umožňuje
jejich pečujícím osobám nezbytný odpočinek od náročné péče o osobu blízkou.
Služba může být využívána nepřetržitě po dobu 3 měsíců, maximálně 6 měsíců
v 1 roce.
Cílem odlehčovací služby je:
• umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek od náročné péče o své blízké
a poskytnout jim čas a prostor k vyřízení osobních záležitostí,
• zachovat, popř. rozvinout soběstačnost a samostatnost uživatelů s ohledem na
jejich individuální potřeby a zvyklosti denního režimu.
V rozmezí let 2014 – 2016 je naším cílem především organizační, personální
a ekonomické zajištění stávajícího celoročního provozu OS, a zkvalitnění služby
prostřednictvím odborného vzdělávání pracovníků, dostatečnou a účinnou
vybaveností Domova a praktickým uplatněním vypracovaných metodik.

Aktivity
k naplnění
opatření

Dostatečná a efektivní propagace služby v místních periodikách, na internetu,
v médiích, účastí na veřejných akcích města či kraje a každoroční možností
realizace návštěvy zařízení v rámci Dnů otevřených dveří či týdne sociálních
služeb.
Vytvořit systém návaznosti ostatních veřejných služeb na službu odlehčovací.
V období březen 2013 – leden 2015 aplikace britského modelu individuálního
plánování zaměřeného na člověka v Domově Daliborka, jež je podpořena
z Programu švýcarsko – české spolupráce prostřednictvím Nadace partnerství
v rámci projektu Domov Daliborka – místo pro společný život.

Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Vedoucí Domova Daliborka
Ředitel Charity Prostějov
Celková denní kapacita služby je 5 lůžek.
Předpokládaný roční počet klientů je cca 40 klientů.
Rok

2014 - 2016

Lidské zdroje Profese
(personální
Pracovníci v přímé péči
obsazení)
Ostatní obslužný personál
Vedoucí pracovníci
Administrativní pracovníci

Fyzických osob
7
3
2
3

Přepočtených úvazků
4,70
0,50
0,15
0,13

Návrh

2014

2015

Rok

ESF

Tržby za
poskytnutí péče

Vlastní zdroje

Jiní donátoři

660 300 Kč

201 000 Kč

0 Kč

PNP
0 Kč

Nadace a fondy

Zdrav. Poj.
0 Kč

0 Kč

Jiná obec

102 500 Kč

Obec - zřizovatel

Ol. kraj - zřizovatel
0 Kč

0 Kč

Úřad práce
0 Kč

0 Kč

Úřad vlády
0 Kč

Olomoucký kraj

Jiné ministerstvo
0 Kč

0 Kč

MŠMT
0 Kč

1 269 200 Kč
673 600 Kč
1 942 800 Kč
0 Kč

MPSV
2014

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

979 00 Kč

struktury
požadovaných
výdajů

Indikátory
Plné využití kapacity služby.
hodnocení
Zpětná vazba od uživatelů, rodinných příslušníků, pracovníků a veřejnosti
Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Cíl č. 3

Opatření č. 3. 1

Popis
opatření/popis
služby
Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Zpracování nového opatření k zajištění komplexní péče pro seniory
v Prostějově
Vytvoření služby Odlehčovací služba, Centrum sociálních služeb Prostějov,
p. o.
Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno
v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Jedná se o pobytovou sociální službu. Služba bude poskytována na adrese Lidická
2924/86,
796 01 Prostějov.
Služba umožní pečujícím fyzickým osobám nezbytný odpočinek
2014 – zahájení rekonstrukce budovy
2015 – registrace služby, otevření služby
ředitelka Centra sociálních sužeb Prostějov, p. o.
2014: 0 klientů
2015: 6 klientů
2016: 6 klientů

Lidské zdroje Rok
(personální
Profese
obsazení)
Pracovník v soc. službách

2015 – vytvoření nových pracovních míst
Fyzických osob
3

Přepočtených úvazků
3

Pomocnice
1
Uklízečka
1
+ stávající pracovníci Centra sociálních služeb Prostějov, p. o.
Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Rok

2015

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

2 003 000 Kč
785 000 Kč
2 787 000 Kč
0 Kč

0,5
0,5
2016
2 062 000 Kč
808 000 Kč
2 871 000 Kč
0 Kč

Indikátor
2015: registrace sociální služby „Odlehčovací služby“, otevření služby,
hodnocení
Počet klientů: 6
Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 3. 2
Popis
opatření/popis
služby
Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Vytvoření služby Denní stacionář, Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o.
Cílovou skupinou jsou senioři.
Jedná se o ambulantní sociální službu. Služba bude poskytována na adrese
Lidická 2924/86, 796 01 Prostějov.
Denní stacionář nabízí uživatelům služby činnosti dle § 46, odst. 2 zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách
2014 – zahájení rekonstrukce budovy
2015 – registrace služby, otevření služby

ředitelka Centra sociálních služeb Prostějov, p. o.
•
•
•

2014: 0 klientů
2015: 20 klientů
2016: 20 klientů

Rok

2015 – vytvoření nových pracovních míst

Profese
Pracovník v sociálních službách
Pomocnice
Kuchařka

Fyzických osob
2
1
1

Přepočtených úvazků
2
0,5
0,5

+ stávající pracovníci Centra sociálních služeb Prostějov, p. o.
Indikátory
2015: registrace sociální služby Denní stacionář, otevření služby, počet klientů: 20
hodnocení
Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

6. Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením
Seznam členů pracovní skupiny
Příjmení, jméno, titul

Název organizace

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

OS Lipka
Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o.
Charita Prostějov
Lazariánský servis Prostějov
Magistrát města Prostějov
OS Pomocná ruka
Podané ruce, o. s. – Projekt OsA
Sociální služby Prostějov
SONS, odbočka Prostějov
Svaz tělesně postižených ČR
Tyflo Centrum Olomouc, reg. prac. Prostějov
Asociace Radost
Klub stomiků
LDN Nemocnice Prostějov
Prostějovští vozíčkáři
Sdružení Sedmikráska
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Prostějov
Svaz postižených civilizačními chorobami

Čekalová Renata, Mgr.
Kaprálová Vendula, Mgr.
Bílá Tereza, Bc.
Zapletalová Vladimíra
Janáková Silvie, Mgr.
Hovorková Miluše
Chlopčíková Marie, Mgr.
Hynštová Eva, DiS.
Hejčová Alena
Cetkovská Milena
Znojilová Zuzana, Bc.
Hovorková Miluše
Schnaubert Hubert
Zbožínková Jarmila
Křepelková Eva
Bednářová Ludmila
Špičáková Květoslava
Černohousová Marie

Popis činností pracovní skupiny
Pracovní skupina komunitního plánování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
sdružuje 1 zástupce zadavatele, 10 poskytovatelů sociálních služeb a 7 nestátních neziskových
organizací, sdružující osoby s různým zdravotním postižením a poskytující tzv. návazné sužby. Se
svými 18 členy je pracovní skupina pro osoby se zdravotním postižením největší skupinou procesu
komunitního plánování. Pracovní skupinu vedla Mgr. Renata Čekalová.
S důvěrnou znalostí potřeb cílové skupiny a celé problematiky se členové pracovní skupiny aktivně,
s vysokým nasazením i odpovědností zapojili do všech aktivit procesu střednědobého plánování
sociálních služeb. Je třeba ocenit a poděkovat všem členům pracovní skupiny za vstřícný, iniciativní
a odpovědný přístup k plnění úkolů související s realizací celého projektu a přípravou komunitního
plánu.
Popis cílové skupiny
Z hlediska zákona 108/20006 Sb. o sociálních službách je zdravotní postižení tělesné, mentální,
duševní, smyslové nebo kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit člověka závislým
na pomoci jiné osoby. Do této cílové skupiny jsou řazeny:
• osoby s mentálním postižením
• osoby s tělesným postižením
• osoby se zrakovým postižením
• osoby se sluchovým postižením
• osoby s kombinovaným postižením
• osoby s jiným postižením

• osoby s duševním onemocněním
• osoby s chronickým onemocněním
• osoby postižené Alzheimerovou chorobou a jinými druhy stařecké demence
• osoby HIV pozitivní a nemocní AIDS
Specifická problematika cílové skupiny v Prostějově
V životě každého člověka mohou v závislosti na jeho zdravotním stavu či věku nastat situace, kdy se
stane uživatelem sociální služby. Uspokojit potřeby občanů, které jsou vzhledem k jejich rozdílným
potřebám, finančním podmínkám a odlišnému zdravotnímu stavu často velmi rozmanité, je složité.
Velikost cílové skupiny (zhruba 10 000 osob) dokladují následující údaje, shromážděné při zpracování
Sociodemografické analýzy města Prostějova.
V České republice nejsou shromažďována statistická data o osobách se zdravotním handicapem, nelze
stanovit přesné demografické charakteristiky. Počty obyvatel se zdravotním znevýhodněním lze
orientačně z evidence osob, kterým byl vydán průkaz mimořádných výhod, z přiznaného příspěvku na
péči (dále PnP) nebo invalidního důchodu.
• k 31. 12. 2011 bylo celkem 9.817 osob držitelem průkazu mimořádných výhod prvního až
třetího stupně (dle druhu a stupně postižení)
• k 31. 12. 2012 mělo celkem 5 480 osob se zdravotním znevýhodněním či dlouhodobým
onemocněním přiznán invalidní důchod prvního až třetího stupně
• k 31. 12. 2012 pobíralo tzv. příspěvek na péči v různém stupni závislosti celkem 3 356 občanů
města, kteří z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické
osoby při péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti
Současně je třeba si uvědomit, že v každém regionu žije více obyvatel s určitým druhem zdravotního
postižení, kteří nesplňují všechny podmínky pro přiznání průkazu mimořádných výhod nebo příspěvku
na péči. Přesto ale i oni potřebují sociální pomoc.
Přehled sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením
Osoby se zdravotním postižením a dlouhodobým onemocněním mohou dle potřeby využívat celkem 14
registrovaných sociálních služeb v našem městě a blízkém okolí, což představuje 43% z celkového
počtu poskytovaných sociálních služeb. Tyto služby využívalo v roce 2012 celkem 753 osob se
zdravotním znevýhodněním či dlouhodobým onemocněním.

Pobytové

Registrované sociální služby poskytované ve městě Prostějově
Sociální služba

Domov se zvláštním režimem pro ženy
Centrum sociálních služeb Prostějov
s chronickým duševním onemocněním
Denní stacionář pro děti, mládež a dospělé osoby
Občanské sdružení LIPKA
zdravotním postižením
Denní stacionář „Pivoňka“

Ambulantní a terénní služby

Poskytovatel

Sociální služby, p. o Prostějov

Denní stacionář pro osoby s chronickým duševním
Charita, c. o.
onemocněním
Osobní asistence

Podané ruce, o. s. - Projekt OsA

Osobní asistence

Občanské sdružení Pomocná ruka

Odborné sociální poradenství pro osoby
Sjednocená organizace nevidomých a
se zrakovým postižením
slabozrakých ČR, oblastní odbočka
Sociálně aktivizační služby pro osoby se zrakovým Prostějov
postižením a seniory

Odborné sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby pro osoby se
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR
sluchovým postižením
Svaz tělesně postižených ČR, o. s.
Tlumočnické služby
Prostějov
Sociálně aktivizační služby pro tělesně postižené a
seniory
Sociální rehabilitace

TyfloCentrum Olomouc
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se pracoviště Prostějov
zdravotním postižením

Regionální

Návazné sociální služby pro osoby se zdravotním postižením ve městě Prostějově
Pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením je v našem městě poskytováno nejvíce tzv.
návazných sociálních služeb, které zabezpečují především nestátní neziskové organizace. Přesto, že
se nejedná o klasické sociální služby, registrované Krajský úřadem Olomouckého kraje, lidem
v nepříznivé situaci poskytují významnou pomoc a podporu. Například prostřednictvím neformálního
poradenství, vytvoření prostoru pro setkávání a konzultace s lidmi se stejným druhem postižení,
rekondičních pobytů, půjčování kompenzačních pomůcek apod.
Služba
Aktivizační činnosti, klubová činnost

Poskytovatel
Občanské sdružení Prostějovští vozíčkáři
Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých

Dobrovolná dopomoc
Osvětová, edukační a poradenská činnost pro
osoby s civilizačními nemocemi
Poradenství pro nemocné s diagnózou celiakie
nebo Duhringova dermatitida
Poradenství a klubová činnost pro osoby se stomií
Půjčovna rehabilitačních pomůcek,
základní poradenství
Půjčování rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek
Volnočasové aktivity rodin s těžce zdravotně
postiženým dítětem

Přehled stávajících sociálních a návazných služeb
Opatření
Název organizace
č.
1.1
Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o.
1.2
Charita Prostějov
1.3
Charita Prostějov
1.4
Charita Prostějov
1.5
Sociální služby Prostějov, p. o.
1.6
TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.
1.7
TyfloCentrum Olomouc, o. p. s.

Svaz postižených civilizačními chorobami
Občanské sdružení Sedmikráska
Klub stomiků
Svaz tělesně postižených ČR
Svatolazarská komenda, Lazariánský
servis Prostějov
Sdružení rodičů a přátel děti se
zdravotním postižením, Asociace Radost

Druh služby
Domov se zvláštním režimem
Odlehčovací služba
Chráněné bydlení
Denní stacionář
Denní stacionář „Pivoňka“
Sociální rehabilitace
Sociálně aktivizační služby

1.8

2.2

Svaz tělesně postižených v ČR
Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých ČR, Oblastní odbočka
Prostějov
Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých ČR, Oblastní odbočka
Prostějov
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Prostějov
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Prostějov
Svaz neslyšících a nedoslýchavých
Prostějov
OS Lipka
Podané ruce, o. s.- Projekt OsA
Sjednocená organizace nevidomých a
slabozrakých ČR
Klub stomiků

2.3

Asociace Radost

1.9
1.10
1.11
1.12.
1.13
1.14
1.15
2.1

2.4
2.5

Svaz postižených civilizačními chorobami v
ČR
Svaz postižených civilizačními chorobami v
ČR

2.6

Svaz tělesně postižených v ČR

2.7
2.8
2.9
3.1
3.2
3.3
3.4

Poradenské centrum „Sedmikráska“
Lazariánský servis
Prostějovští vozíčkáři
Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o.
Centrum sociálních služeb Prostějov, p. o.
OS Lipka
OS Lipka

Sociální aktivizační služby
Aktivizační služby
Odborné sociální poradenství
Tlumočnická služba
Odborné sociální poradenství
Sociálně aktivizační služby
Denní stacionář
Osobní asistence
Dobrovolná dopomoc
Poradenství, klubová činnost
Volnočasové aktivity rodin s dítětem se
zdravotním postižením
Poradenství, vzdělávací aktivity
Služby pro osoby zdravotně znevýhodněné,
chronicky nemocné
Půjčování rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek, základní sociální poradenství
Odborné sociální poradenství
Půjčovna kompenzačních pomůcek
Volnočasové aktivity
Odlehčovací služba
Chráněné bydlení
Chráněné bydlení
Sociálně terapeutická dílna

Není bez zajímavosti, že pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením je v našem městě
poskytováno nejvíce tzv. návazných sociálních služeb, které zabezpečují především nestátní neziskové
organizace. Přesto, že se nejedná o klasické sociální služby, registrované Krajský úřadem
Olomouckého kraje, lidem v nepříznivé situaci poskytují významnou pomoc a podporu. Například
prostřednictvím neformálního poradenství, vytvoření prostoru pro setkávání a konzultace s lidmi se
stejným druhem postižení, rekondičních pobytů, půjčování kompenzačních pomůcek apod. V životě
každého člověka mohou v závislosti na jeho zdravotním stavu či věku nastat situace, kdy se stane
uživatelem sociální služby. Uspokojit potřeby občanů, které jsou vzhledem k jejich rozdílným potřebám,
finančním podmínkám a odlišnému zdravotnímu stavu často velmi rozmanité, je složité.

SWOT analýza
Silné stránky
• Široká síť organizací, sdružující osoby se zdravotním postižením
• Zmapování sítě sociálních služeb ve městě Prostějově
• Proces střednědobého plánování sociálních služeb vytvořil adekvátní prostor pro užší
spolupráci poskytovatelů sociálních služeb, pro potřebnou komunikaci a vzájemnou spolupráci
organizací NNO i s ostatními poskytovateli sociálních služeb a pro stanovení cílů dalšího
rozvoje v této oblasti. Vytvořil prostor
• Kvalifikovaný a erudovaný tým pracovníků v oblasti sociálních služeb s potřebnou motivací,
ochotou věnovat své síly i čas svému poslání a iniciativním vedením
• Zájem o vybudování chybějících sociálních služeb
• Zájem zúčastněných na zkvalitňování sociálních služeb
Slabé stránky
• Nedostatečná objektivita Lékařské posudkové komise v Prostějově při posuzování žádostí o
přiznání příspěvků na péči – žadatelé jsou posuzováni bez ohledu na individuální schopnosti a
možnosti jejich zapojení do běžného způsobu života. Související časté odebírání či neúměrné
snižování příspěvků na péči, částečné či úplné invalidity i průkazů mimořádných výhod
výrazným způsobem snižuje sociální postavení a kvalitu života osob se zdravotním postižením
a osob s duševním onemocněním. Nejvíce ohrožena věková kategorie osob nad 50 roků.
Chybí možnost bezplatného právního poradenství či zastoupení, které by jim pomohlo
nepříznivou sociální situaci řešit
• Nedostatečná kapacita tzv. sociálních lůžek a služeb v oblasti následné respitní péče, zvláště
pak pro soby bez přístřeší. Zcela chybí pobytová služba pro osoby bez přístřeší či osoby
sociálně slabé se zdravotním postižením ve věku do 65 roků
• Město Prostějov nemá zpracovanou metodiku rozdělování veřejné finanční podpory pro
poskytovatele sociálních služeb
• Obtížný přístup občanů v nepříznivé sociální situaci k aktuálně potřebným informacím o
sociálních službách, a možnostech řešení této situace
• Ve městě chybí služby sociální rehabilitace a terapeutické dílny, které by pomohly připravit
osoby se zdravotním znevýhodněním či duševním onemocněním k budoucímu pracovnímu
uplatnění. Nedostatečná všeobecná informovanost zaměstnavatelů i uchazečů o zaměstnání o
možnostech pracovního uplatnění OZP
• Chybějící sociální služby v oblasti chráněného či podporovaného bydlení pro osoby se
zdravotním postižením, chronickým či duševním onemocněním
• Nízká nabídka sociálně aktivizačních služeb a odborného sociálního poradenství pro osoby
s psychickým onemocněním v návaznosti na nedostatečnou finanční podporu sociálních služeb
pro tuto cílovou skupinu uživatelů
• Nevyhovující technický stav obou nádraží Českých drah v Prostějově znemožňuje využívání
vlakové dopravy osobami se sníženou či omezenou pohyblivostí

Příležitosti
• Využití strukturálních fondů EU pro zabezpečení chybějících sociálních služeb – např. chráněné
bydlení, podporované zaměstnávání, služby sociální rehabilitace, terapeutické dílny, apod.
• Vytvořit podmínky a rozšířit možnosti sociálního podnikání a sociální ekonomie, zaměřené
především na zaměstnávání osob se zdravotním postižením
• Pokračovat ve vzájemné spolupráci poskytovatelů sociálních služeb při realizaci projektů ESF,
včetně rozšíření spolupráce s městem Prostějov
Ohrožení
• Nadále se prohlubuje finanční nejistota poskytovatelů sociálních služeb a organizací
poskytujících nejen registrované sociální služby, ale i služby návazné
• Vysoký podíl finanční spoluúčasti na projektech financovaných z prostředků ESF EU
znemožňuje menším poskytovatelům zapojit se do projektové činnosti, stejně jako neúměrná
administrativní náročnost realizace těchto projektů
• Nejistota udržitelnosti již realizovaných projektů a udržitelnosti některých, zejména aktivizačních
sociálních služeb
• Snížení zájmu uživatelů o ambulantní sociální služby – např. z důvodů nepřipouštění si potřeby
pomoci, zvýšení podílu úhrady uživatelem za sociální služby a snížení sociálního i
ekonomického postavení rodin s osobou se zdravotním postižením i jednotlivců z důvodů
zvyšování životních nákladů spolu s postupným snižováním jejich příjmů
Přehled cílů a opatření pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením
Cíl č. 1
Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením v Prostějově
Cíl č. 2
Udržení a zkvalitnění stávajících návazných služeb pro osoby se zdravotním
postižením v Prostějově
Cíl č. 3
Zpracování nových opatření k zajištění komplexní péče pro osoby se
zdravotním postižením v Prostějově
Cíl č. 1
Opatření č. 1.1
Opatření č. 1 2

Opatření č. 1. 3

Opatření č. 1.4
Opatření č. 1.5

Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením v Prostějově
Zachování a rozvoj sociální služby Centrum sociálních služeb Prostějov,
příspěvková organizace – Domov se zvláštním režimem
Zachování a rozvoj odlehčovací služby pro stávající cílovou skupinu, jež jsou
dospělé osoby od 18 let se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich
domácím prostředí, poskytovanou Charitou Prostějov v Domově Daliborka.
Zachování a rozvoj chráněného bydlení pro dvě stávající cílové skupiny, jež jsou
dospělé osoby od 18 let do 64 let s lehkým a středním mentálním postižením,
případně v kombinaci s tělesným postižením a senioři od 65 let věku se sníženou
soběstačností z důvodu chronického onemocnění, nebo zdravotního postižení,
jejichž dospělé dítě zároveň využívá stejnou pobytovou službu chráněného bydlení,
poskytovanou Charitou Prostějov v Domově Daliborka.
Zachování a rozvoj stávající sociální služby poskytované osobám s chronickým
duševním onemocněním prostřednictvím Denního stacionáře Charity Prostějov
Udržení a rozvoj denního stacionáře „Pivoňka“ Sociální služby Prostějov, p. o.,
Prostějov

Opatření č. 1.6
Opatření č. 1.7
Opatření č. 1.8
Opatření č. 1.9
Opatření č. 1.10

Opatření č. 1.11
Opatření č. 1.12
Opatření č. 1.13
Opatření č. 1.14
Opatření č. 1.15

Cíl č. 2
Opatření č. 2. 1
Opatření č. 2.2
Opatření č. 2.3
Opatření č. 2.4

Opatření č. 2.5

Opatření č. 2.6
Opatření č. 2.7

Zachování sociální služby pro osoby se zrakovým a osoby s kombinovaným
postižením – Sociální rehabilitace
Zachování sociální služby pro osoby se zrakovým postižením a pro osoby
s kombinovaným postižením - Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
Zachování sociální služby – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením, sociální služba dle § 66 zák.108/2006 Sb.
Zachování sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním
postižením, sociálně aktivizační služby pro zrakově postižené občany – SONS ČR,
Oblastní odbočky Prostějov ambulantní a terénní formou
Zachování odborného sociálního poradenství pro osoby se zrakovým postižením,
sociálně právního poradenství ambulantní i terénní formou prostřednictvím Oblastní
odbočky Prostějov, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České
Republiky
Zachování sociální služby Odborné sociální poradenství, sociálně právní a
technické poradenství pro osoby se sluchovým postižením v regionu Prostějov
Zachování sociální služby Odborné sociální poradenství, sociálně právní a
technické poradenství pro osoby se sluchovým postižením v regionu Prostějov
Zachování sociální služby pro osoby se sluchovým postižením regionu Prostějov
Zachování a rozvoj stávající ambulantní sociální služby – denní stacionář pro děti,
mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením prostřednictvím o. s. LIPKA
Prostějov
Zachování a rozvoj stávající služby Podané ruce, o. s. – Projekt OsA – osobní
asistence a její případné rozšíření
Udržení a zkvalitnění stávajících návazných služeb pro osoby se zdravotním
postižením v Prostějově
Zachování a zkvalitňování služeb SONS ČR, pro osoby se zrakovým postižením
regionu Prostějov
Zachování návazných služeb pro osoby se zdravotním postižením (ikolo, ileo a
urostomií)
Zachování volnočasových aktivit rodin s dítětem se zdravotním postižením
prostřednictvím Asociace Radost
Zachování poskytování osvětových, edukačních a poradenských činností,
zaměřených na sociálně rehabilitační a rekondiční péči pro občany s jednotlivými
druhy postižení, organizování rekondičních a ozdravných pobytů, spolupráce s
odbornými lékaři a zdravotním personálem, rekondičních cvičení, kulturních a
společenských akcí pro osoby zdravotně znevýhodněné, chronicky nemocné,
seniory a širokou veřejnost.
Zachování poskytování osvětových, edukačních a poradenských činností,
zaměřených na sociálně rehabilitační a rekondiční péči pro občany s jednotlivými
druhy postižení, organizování rekondičních a ozdravných pobytů, spolupráce s
odbornými lékaři a zdravotním personálem, rekondičních cvičení, kulturních a
společenských akcí pro osoby zdravotně znevýhodněné, chronicky nemocné,
seniory a širokou veřejnost.
Zachování návazné služby – Půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek,
základní sociální poradenství
Zachování Poradenského centra „Sedmikráska“ – odborného sociálního

Opatření č. 2.8
Opatření č. 2.9
Cíl č. 3
Opatření č. 3.1
Opatření č. 3.2
Opatření č. 3.3
Opatření č. 3.4

poradenství pro osoby s celiakií a Duhringovou dermatitidou
Zachování stávajících služeb půjčovny kompenzačních pomůcek, poskytovaných
zdravotně postiženým a seniorům, prostřednictvím Svatolazarské komendy Lazariánského servisu
Udržení stávajících služeb pro osoby se zdravotním postižením, poskytované o. s.
Prostějovští vozíčkáři.
Zpracování nových opatření k zajištění komplexní péče pro osoby se
zdravotním postižením v Prostějově
Vytvoření sociální služby Odlehčovací služba v Centru sociálních služeb Prostějov,
p. o.
Vytvoření sociální služby Chráněné bydlení v Centru sociálních služeb Prostějov, p.
o.
Příprava a vznik nové sociální služby chráněné bydlení pro osoby se zdravotním
znevýhodněním prostřednictvím o. s. LIPKA Prostějov
Příprava a vznik nové sociální služby sociálně terapeutická dílna, která lidem se
zdravotním znevýhodněním umožní přípravu k pracovnímu zařazení na chráněném
či volném trhu práce

Cíl č. 1

Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro osoby se zdravotním
postižením v Prostějově

Opatření č. 1.1

Zachování a rozvoj sociální služby Centrum sociálních služeb Prostějov,
příspěvková organizace - Domov se zvláštním režimem

Popis
opatření/popis
služby

Identifikační číslo služby: 8489645
Cílovou skupinou jsou ženy od 27 let s chronickým duševním onemocněním
(zejména schizofrenie, schizofrenní poruchy a poruchy a bludy, poruchy nálad a
organické duševní poruchy) včetně některých přidružených smyslových vad, které
jsou plně invalidní nebo dosáhly seniorského věku.
Jedná se o pobytovou sociální službu. Služba je poskytována na drese Lidická
2924/86,
796 01 Prostějov
Služba je určena ženám s duševním onemocněním, které již nemohou žít samy
ve svém přirozeném prostředí, a to ani s podporou jiných osob či jiných
sociálních služeb.
Od r. 2015 rozšíření cílové skupiny o osoby s Alzheimerovou chorobou.

Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný

Zachování sociální služby Centrum sociálních služeb Prostějov, příspěvková
organizace - Domov se zvláštním režimem 2014 - 2016
2014: rekonstrukce budovy pro osoby s Alzheimerovou chorobou
2015: registrace služby domov se zvláštním režimem s cílovou skupinou osoby
s Alzheimerovou chorobou (29 uživatelů služby)

ředitelka Centra sociálních služeb Prostějov, p. o.

realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

2014 – 2016: 76 uživatelek služby domov se zvláštním režimem s cílovou skupinou
ženy s duševním onemocněním
2015: navýšení kapacity o 29 uživatelů služby domov se zvláštním režimem
s cílovou skupinou osoby s Alzheimerovou chorobou
Rok
Profese

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Ředitelka Centra sociálních
služeb Prostějov, p. o.
Sekretářka
Vedoucí úseku přímé péče
Vedoucí sociálně –
aktivizačního úseku
Vedoucí ekonomicko –
provozního úseku
Sociální pracovnice
Ergoterapeutka
Aktivizační pracovník
Pracovník klubového
zařízení
Duchovní služba
Koordinátor pracovníků
v sociálních službách
Pracovníci v sociálních
službách
Koordinátor všeobecných
sester
Všeobecná sestra
Fyzioterapeut
Pomocnice
Účetní
Mzdový a personální a IT
pracovník
Skladní
Administrativní pracovník
Stravovací koordinátor
Nutriční terapeut

2014 - 2016
Fyzických
osob

Přepočtených úvazků

1

0,3

1
1

0,3
0,3

1

0,3

1

0,3

1
1
5

1,0
1,0
4,5

2

0,3 + DPP

1

DPP

2

2,0

19

18,5

1

1,0

4
1
5
2

3,3
0,3
4,3
0,6

1

0,3

1
1
1
1

0,3
0,3
0,3
DPP

Kuchařka
Pomocná kuchařka
Technický koordinátor
Elektrikář, zámečník
Instalatér, topenář, ostraha
Řidič, údržbář, topič
Zahradník

2
2
1
1
2
2
1

1,2
1,5
0,3
0,3
0,6
0,6
0,3

celkem

65

44,3 + 2 DPP

V roce 2015 vznik nových pracovních míst:
Profese
Pracovník v sociálních
službách
Všeobecná sestra
Sociální pracovník
Aktivizační pracovník

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Rok
Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

Fyzických osob

Přepočtených úvazků

15

15

5
1
3

5
1
2,5

2014
16 581 000 Kč
8 121 000 Kč
24 701 000 Kč
325 231 Kč

2015
25 368 000 Kč
9 940 000 Kč
35 308 000 Kč
72 000 Kč

2016
26 129 000 Kč
10 238 000 Kč
36 367 000 Kč
61 200 Kč

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1. 2

Popis
opatření/popis
služby

Zachování a rozvoj odlehčovací služby pro stávající cílovou skupinu, jež jsou
dospělé osoby od 18 let se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak
pečováno v jejich domácím prostředí, poskytovanou Charitou Prostějov
v Domově Daliborka.
Identifikátor služby: 2371313
Cílová skupina
Služba je určena pro:
• dospělé osoby od 18 let se sníženou soběstačností z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno
v jejich domácím prostředí.
Služba není určena osobám:
• jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém
nebo jiném specializovaném zařízení
• které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu závažného akutního
infekčního onemocnění, které vyžadují neustálou zdravotní péči.
Forma: pobytová
Místo poskytování: Domov Daliborka, Daliborka 10, 796 01 Prostějov

Působnost: Olomoucký kraj
Charita Prostějov v Domově Daliborka poskytuje na základě křesťanských hodnot
pobytovou formu odlehčovacích služeb dospělým osobám se sníženou
soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení
po dobu, kdy není možné o ně pečovat v jejich domácím prostředí a umožňuje
jejich pečujícím osobám nezbytný odpočinek od náročné péče o osobu blízkou.
Služba může být využívána nepřetržitě po dobu 3 měsíců, maximálně 6 měsíců
v 1 roce.
Cílem odlehčovací služby je:
• umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek od náročné péče o své blízké
a poskytnout jim čas a prostor k vyřízení osobních záležitostí,
• zachovat, popř. rozvinout soběstačnost a samostatnost uživatelů s ohledem na
jejich individuální potřeby a zvyklosti denního režimu.
V rozmezí let 2014 – 2016 je naším cílem především organizační, personální
a ekonomické zajištění stávajícího celoročního provozu OS, a zkvalitnění služby
prostřednictvím odborného vzdělávání pracovníků, dostatečnou a účinnou
vybaveností Domova a praktickým uplatněním vypracovaných metodik.

Aktivity
k naplnění
opatření

Dostatečná a efektivní propagace služby v místních periodikách, na internetu,
v médiích, účastí na veřejných akcích města či kraje a každoroční možností
realizace návštěvy zařízení v rámci Dnů otevřených dveří či týdne sociálních
služeb.
Vytvořit systém návaznosti ostatních veřejných služeb na službu odlehčovací.
V období březen 2013 – leden 2015 aplikace britského modelu individuálního
plánování zaměřeného na člověka v Domově Daliborka, jež je podpořena
z Programu švýcarsko – české spolupráce prostřednictvím Nadace partnerství
v rámci projektu Domov Daliborka – místo pro společný život.

Zodpovědný
realizátor
opatření

Vedoucí Domova Daliborka
Ředitel Charity Prostějov

Předpokládaný
počet klientů

Celková denní kapacita služby je 5 lůžek.
Předpokládaný roční počet klientů je cca 40 klientů.

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Rok

2014 - 2016

Profese
Pracovníci v přímé péči
Ostatní obslužný personál
Vedoucí pracovníci
Administrativní pracovníci

Fyzických osob
7
3
2
3

Přepočtených úvazků
4,70
0,50
0,15
0,13

Indikátory
hodnocení

MPSV

MŠMT

Jiné ministerstvo

Úřad vlády

Úřad práce

Ol. kraj - zřizovatel

Olomoucký kraj

Obec - zřizovatel

Jiná obec

Zdrav. Poj.

PNP

Nadace a fondy

ESF

Tržby za
poskytnutí péče

Vlastní zdroje

Jiní donátoři

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

102 500 Kč

0 Kč

660 300 Kč

201 000 Kč

0 Kč

2014

979 00 Kč

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Plné využití kapacity služby.
Zpětná vazba od uživatelů, rodinných příslušníků, pracovníků a veřejnosti

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1. 3

Zachování a rozvoj chráněného bydlení pro dvě stávající cílové skupiny, jež
jsou dospělé osoby od 18 let do 64 let s lehkým a středním mentálním
postižením, případně v kombinaci s tělesným postižením a senioři od 65 let
věku se sníženou soběstačností z důvodu chronického onemocnění, nebo
zdravotního postižení, jejichž dospělé dítě zároveň využívá stejnou
pobytovou službu chráněného bydlení, poskytovanou Charitou Prostějov
v Domově Daliborka.
Identifikátor služby: 3640433
Cílová skupina
Dospělé osoby od 18 let do 64 let s lehkým a středním mentálním postižením,
případně v kombinaci s tělesným postižením
Senioři od 65 let věku se sníženou soběstačností z důvodu chronického
onemocnění, nebo zdravotního postižení, jejichž dospělé dítě zároveň využívá
stejnou pobytovou službu chráněného bydlení.

Popis
opatření/popis
služby

Službu neposkytujeme osobám:
• jejichž
zdravotní
stav
vyžaduje
poskytování
ústavní
péče
ve zdravotnickém nebo jiném specializovaném zařízení,
• které nejsou schopny pobytu v zařízení z důvodu závažného akutního
infekčního onemocnění, které vyžadují neustálou zdravotní péči,
• osobám s poruchou autistického spektra,
• osobám s těžkým smyslovým postižením.
Forma: pobytová
Místo poskytování: Domov Daliborka, Daliborka 10, 796 01 Prostějov
Působnost: celostátní (je v jednání omezení na Olomoucký kraj)
Charita Prostějov poskytuje v Domově Daliborka pobytovou službu chráněné

bydlení, která umožňuje lidem s lehkým nebo středně těžkým mentálním
postižením, či v kombinaci s postižením tělesným, získat v bezpečném prostředí
praktické dovednosti potřebné pro samostatný život. Poskytujeme chráněné bydlení
také seniorům, kteří jsou jejich rodiči.
Vizí služby je odborně a efektivně na základě křesťanských hodnot poskytovat
podporu a péči svým uživatelům s důrazem na maximální míru samostatnosti
v chráněném bydlení, které vytváří přirozené podmínky pro běžný život.
Cílem služby pro dospělé osoby od 18 let do 64 let s lehkým a středním mentálním
postižením, případně v kombinaci s tělesným postižením, je osvojení a udržení
potřebných dovedností a návyků pro samostatný a bezpečný život uživatelů
v běžném prostředí.
Cílem služby pro seniory je dosažení a zachování samostatnosti, nezávislosti
a udržení stupně sebeobsluhy v co nejvyšší možné míře.
Kritéria a způsob hodnocení cílů služby jsou vždy specifikovány v Aktuálním plánu
služby na daný rok.
2014 – naplnění celkové kapacity služby
V rozmezí let 2014 – 2016 je naším cílem především organizační, personální
a ekonomické zajištění stávajícího celoročního provozu chráněného bydlení,
a zkvalitnění služby prostřednictvím odborného vzdělávání pracovníků, dostačující
a účinnou vybaveností Domova a praktickým uplatněním vypracovaných metodik.
Udržení celostátní působnosti služby vzhledem k jedinečnosti cílové skupiny.
Aktivity
k naplnění
opatření

Dostatečná a efektivní propagace služby v místních periodikách, na internetu,
v médiích, účastí na veřejných akcích města či kraje a každoroční možností
realizace návštěvy zařízení v rámci Dnů otevřených dveří či týdne sociálních
služeb.
Vytvořit systém návaznosti ostatních veřejných služeb a nastavení spolupráce
s profesními organizacemi zabývajících se zaměstnaností osob se zdravotním
postižením.
V období březen 2013 – leden 2015 aplikace britského modelu individuálního
plánování zaměřeného na člověka v Domově Daliborka, jež je podpořena
z programu švýcarsko – české spolupráce prostřednictvím Nadace partnerství
v rámci projektu Domov Daliborka – místo pro společný život.

Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Vedoucí Domova Daliborka
Ředitel Charity Prostějov
Celková kapacita služby je 25 míst.

Rok

2014

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Profese

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Rok

Fyzických
osob
11
3
2
3

Pracovníci v přímé péči
Ostatní obslužný personál
Vedoucí pracovníci
Administrativní pracovníci

Přepočtených
úvazků
9,8
2,0
0,65
0,65
2014

MŠMT

Jiné ministerstvo

Úřad vlády

Úřad práce

Ol. kraj - zřizovatel

Olomoucký kraj

Obec - zřizovatel

Jiná obec

Zdrav. Poj.

PNP

Nadace a fondy

ESF

Tržby za
poskytnutí péče

Vlastní zdroje

Jiní donátoři

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

625 000 Kč

0 Kč

1 605 700 Kč

804 000 Kč

0 Kč

3 217 100 Kč
2 197 600 Kč
5 414 700 Kč
0 Kč

MPSV
2014

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

2 380 000, Kč

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

2015 - 2016

Indikátory
hodnocení

Plné využití kapacity služby.
Zpětná vazba od uživatelů, rodinných příslušníků, pracovníků a veřejnosti
Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1. 4

Popis
opatření/popis
služby

Zachování a rozvoj stávající sociální služby poskytované osobám
s chronickým duševním onemocněním prostřednictvím Denního stacionáře
Charity Prostějov
Poskytování služeb Denního stacionáře pro osoby s psychickým onemocněním,
dle ustanovení § 46 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, registrované
dle ustanovení §78 zákona o sociálních službách u KÚ Olomouckého kraje,
č. reg. 2562122.
Denní stacionář pro osoby s psychickým onemocněním je ambulantní služba, která
se nachází v městě Prostějově, na Polišenského 1.
Cílovou skupinou Denního stacionáře jsou osoby s psychickým onemocněním,
kteří jsou v péči ambulantního psychiatra. Předpokladem je dovršení 18 let,
stabilizovaný zdravotní stav umožňující využití služeb, dobrovolné rozhodnutí
zájemce využít služby, aktivní spolupráce na individuálním plánu, pravidelné

užívání léků a vyjádření lékaře k pobytu obsahující doporučení pro sociální
rehabilitaci. Horní věková hranice je limitována aktivním věkem.
Důležitost poskytování služby spatřujeme převážně v aktivizaci klientů
s psychickým onemocněním. Díky poskytování našich služeb klienti smysluplně
využívají volný čas a v mnohých případech pociťují seberealizaci, což je velmi
prospěšné ke zlepšení či udržení dobrého psychického stavu klientů.

Aktivity
k naplnění
opatření

Zachování poskytování služby prostřednictvím základních činností dle § 46,
odst. 2 zák. č. 108/2006 Sb., v době PO – PÁ od 8:00 do 15:30 – celoročně.
V Denním stacionáři vytváříme takové aktivity, které se neustále přizpůsobují
potřebám klientů, a zároveň se využívá jejich zdrojů, tzn. mohou sami tvořit
programy nebo je vést, popřípadě je motivujeme k aktivnímu zapojení se do
programu. Pracovníci DS přizpůsobují aktivity zájmům klientů a pak z nich vytváří
„kroužky“, které mohou navštěvovat všichni klienti (hra na kytaru, „křesťanské
okénko“ apod.).
V rámci zkvalitnění služby a jejího lepšího přizpůsobení cílové skupině, bychom
chtěli naši službu v časovém horizontu 2014-2016 přeregistrovat na Centrum
denních služeb.

Profese
Pracovníci v přímé péči
Vedoucí pracovníci
Administrativní pracovníci

Fyzických osob
4
2
3

Rok

Přepočtených úvazků
2,50
0,35
0,13
2014

Jiní donátoři

Vlastní zdroje

Tržby za poskytnutí
péče

ESF

Nadace a fondy

PNP

Zdrav. Poj.

Jiná obec

Obec - zřizovatel

Olomoucký kraj

752 000 Kč
182 200 Kč
934 200 Kč
0 Kč
Ol. kraj - zřizovatel

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

Úřad práce

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

2014

Úřad vlády

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Rok

Jiné ministerstvo

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

V roce 2014 bude podpořeno cca 36 unikátních osob. Okamžitá denní kapacita
služby je 10 klientů. Maximální denní kapacity je také 10 klientů.

MŠMT

Předpokládaný
počet klientů

Statutární zástupce Charity Prostějov – ředitel organizace

MPSV

Zodpovědný
realizátor
opatření

0 Kč

0 Kč

74 200 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

50 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

810 000 Kč

0 Kč

2014

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1. 5

Popis
opatření/popis
služby

Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Udržení a rozvoj denního stacionáře „Pivoňka“ Sociální služby Prostějov,
p. o., Pod Kosířem 27, Prostějov
Identifikátor 4046453
Cílová skupina:
• osoby s mentálním postižením
• osoby s kombinovaným postižením
Forma: ambulantní
Místo poskytování služby: Pod Kosířem 27, 796 01 Prostějov
Posláním denního stacionáře je poskytovat ambulantní služby osobám s mentálním
postižením, umožnit jim setrvat v původním domácím prostředí, usilovat
o zvyšování jejich soběstačnosti, poskytovat jim podporu při začleňování do
běžného života a nabízet aktivní a zajímavé trávení času.
Na rok 2014 plánujeme změnu v registru (kapacita) – zvýšení počtu smluv uživatelů
z 16 na 20.
2014 – je plánované dláždění v zahradě denního stacionáře v ceně 150 tis. Kč
a vytvoření prostoru pro uživatele služby chráněného před sluncem – výstavba
pergoly v zahradě denního stacionáře – cena plánované investice 100tis. Kč.
2015 - 2016 – je plánovaná oprava zídky předzahrádky budovy v hodnotě 200tis.
Kč.
Ředitelka Sociálních služeb Prostějov, p. o.
Schválená kapacita dle registru je nyní 16 uživatelů, 16 smluv.
Plánovaná kapacita pro rok 2014-2016 je 16 uživatelů, 20 smluv.
Rok

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

2014

Sociální pracovník
Pracovník v sociálních službách
Ostatní pracovníci

Fyzických
osob
1
4
4

Rok

2014

Profese

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem

Přepočtených úvazků
1
3,75
0,4
1 491 000 Kč
520 000 Kč
2 011 000 Kč

Vlastní zdroje

Jiní donátoři
0 Kč

ESF
0 Kč

20 000 Kč

Nadace a fondy
0 Kč

Tržby za
poskytnutí péče

PNP
0 Kč

339 000 Kč

Zdrav. Poj.

0 Kč

0 Kč

Olomoucký kraj

Obec - zřizovatel

0 Kč

Jiná obec

Ol. kraj - zřizovatel
0 Kč

0 Kč

Úřad vlády

Úřad práce
0 Kč

Jiné ministerstvo
0 Kč

100 000 Kč

0 Kč

MPSV

MŠMT
0Kč

2014

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

1 652 000 Kč

Investiční náklady

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1. 6

Popis
opatření/popis
služby

Aktivity
k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Zachování sociální služby pro osoby se zrakovým a osoby s kombinovaným
postižením - Sociální rehabilitace
Registrace č: 2092050 - Sociální rehabilitace
- Osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným postižením
Terénní i ambulantní služby – u ambulantních služeb: TC Kostelecká 17, 796 01
Prostějov
Dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob.
Rozvoj jejich schopností a dovedností, které zvýší jejich šance na uplatnění se na
volném pracovním trhu. Integrace osob do společnosti.
a) Zachování stávající služby pro cílovou populaci v roce 2014 – 2016.
b) Návštěvní hodiny: Pondělí - 8:00 - 14:00 hod
Středa - 13:00 – 16:00 hod – Jobclub, PC pro klienty
Po, út, st, čt, pá - 8:00 – 16:00 hod
návštěvní hodiny po předchozí domluvě /mimo dobu napsanou viz.výše/, jinak
práce v terénu /společné aktivity klientů, asistence, podpora, depistáž…celkem pro
20 klientů.
Ředitel TyfloCentra Olomouc o.p.s., regionálního pracoviště Prostějov
2014 - 2016
V roce 2014 - 2016 bude podpořeno cca 20 unikátních osob.
Rok

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Profese

Návrh

Rok

Sociální pracovník TC Olomouc,
regionálního pracoviště
Prostějov

2014
Fyzických osob

2015 - 2016
Přepočtených úvazků

1

1
2014

Jiní donátoři

PNP
0 Kč

0 Kč

Zdrav. Poj.
0 Kč

Vlastní zdroje

Jiná obec
0 Kč

0 Kč

Obec - zřizovatel
10 000 Kč

Tržby za poskytnutí
péče

Olomoucký kraj
0 Kč

0 Kč

Ol. kraj - zřizovatel
0 Kč

ESF

Úřad práce
96 000 Kč

Nadace a fondy

Úřad vlády
0 Kč

0 Kč

Jiné ministerstvo
0 Kč

136 120 Kč

MPSV
MŠMT

225 120 Kč
17 000 Kč
242 120 Kč
0 Kč

0 Kč
0 Kč

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

2014

struktury
požadovaných
výdajů

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1. 7

Popis
opatření/popis
služby
Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů
Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Návrh
struktury
požadovaných

Zachování sociální služby pro osoby se zrakovým postižením a pro osoby
s kombinovaným postižením - Sociálně aktivizační služby pro seniory a
osoby se zdravotním postižením
Registrace č: (3426807 Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se
zdravotním postižením
- Osoby se zrakovým postižením, osoby s kombinovaným postižením
Terénní i ambulantní služby – u ambulantních služeb: TC Kostelecká 17, 796 01
Prostějov
- Dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, integrace osob do
společnosti.
a) Zachování stávající služby pro cílovou populaci v roce 2014 – 2016.
b) Po, út, st, čt, pá - 8:00 – 12:00 hod
návštěvní hodiny po předchozí domluvě
Ředitel TC Olomouc o.p.s., regionálního pracoviště Prostějov
2014 - 2016
V roce 2014 - 2016 bude podpořeno cca 20 unikátních osob.
Rok
Profese
Pracovník v sociálních službách TC
Olomouc
Rok
Osobní náklady
Provozní náklady

2014
Fyzických
osob

2015 - 2016
Přepočtených úvazků

1

0,5
2014
104 520 Kč
4 542 Kč

Zdrav. Poj.

PNP

0 Kč

0 Kč

Jiní donátoři

Jiná obec
0 Kč

0 Kč

Obec - zřizovatel
0 Kč

0 Kč

Olomoucký kraj
0 Kč

Tržby za poskytnutí
péče
Vlastní zdroje

Ol. kraj - zřizovatel
0 Kč

0 Kč

Úřad práce
0 Kč

ESF

Úřad vlády
0 Kč

Nadace a fondy

Jiné ministerstvo
0 Kč

0 Kč

MŠMT
0 Kč

0 Kč

MPSV

109 062 Kč
0 Kč

109 062 Kč

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Celkem
Investiční náklady

2014

výdajů

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A
Opatření č. 1. 8

Popis
opatření/popis
služby

Aktivity
k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Zachování sociální služby – sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby
se zdravotním postižením, sociální služba dle § 66 zák.108/2006 Sb.
- č. registrace služby: 2426705
- cílová skupina: Osoby s tělesným postižením, senioři
- forma poskytování služby: ambulantní
- místo poskytování služby: Kostelecká 4165/17, Prostějov
Podpora samostatného a plnohodnotného života, minimalizace psychických,
zdravotních, sociálních a ekonomických důsledků zdravotního postižení, vytvoření
podmínek pro integraci a zapojení do společnosti – omezení závislosti uživatelů na
sociálních službách.
Zachování sociální služby po celé období let 2014 - 2016
Poskytování sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením
a seniory. Zajišťování rehabilitačních a rekondičních pobytů, předcházení
sociálnímu vyloučení v důsledku zdravotního postižení, případně ztrátou
a omezením dosavadního způsobu života v přirozeném prostředí, organizování
kulturních a společenských akcí. Poskytování základního sociálního a zdravotního
poradenství.
Provozní doba: Po+St 9.00 – 16.00
Út+Čt 9.00 - 15.30
Pá
9.00 – 14.30
Sociální pracovník
V roce 2014 – 2016 bude podpořeno cca 1200 / osob ročně
Ambulantní = okamžitá denní kapacita – 15 uživatelů
Rok

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Profese
Sociální pracovník
Pracovník v sociálních
službách

2014
Fyzických osob
1
2

Přepočtených úvazků
0,1
1,5

Administrativní pracovník
Úklidový pracovník
Rok

2014

MŠMT

Jiné ministerstvo

Úřad vlády

Úřad práce

Ol. kraj - zřizovatel

Olomoucký kraj

Obec - zřizovatel

Jiná obec

Zdrav. Poj.

PNP

Nadace a fondy

ESF

Tržby za poskytnutí
péče

Vlastní zdroje

Jiní donátoři

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

6 000 Kč

0 Kč

591 000 Kč
270 000 Kč
861 000 Kč
0 Kč

MPSV

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

2014

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

0,20
0,25

855 000 Kč

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

1
1

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1. 9

Popis
opatření/popis
služby

Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Sociálně aktivizační služby jsou určeny osobám se zrakovým postižením
starším 15 -ti let v regionu Prostějov. Popis poskytované služby v dikci
zák. č. 108/2006 Sb.
- identifikátor: 2867731
- cílová skupina: osoby se zrakovým postižením
- forma poskytování služby: ambulantní, terénní
- místo poskytování služby: Svatoplukova 15, 796 01 Prostějov
- popis dopadu na cílovou skupinu:
-> Vyplnění volného času osobám se zrakovým postižením aktivním způsobem,
sociální rehabilitace – aktivity společenské a kulturní, zdravotní, sportovní
a rekreační, poznávací a vzdělávací, aktivizační návštěvy klientů. Pomáháme žít
osobám se zrakovým postižením plnohodnotný život.
2014 - 2016
Zachování poskytování sociálně aktivizační služby ambulantní a terénní formou.
Provozní doba: Pondělí – středa 8:00 až 16,30h., čtvrtek 17:00h., pátek 16:00h.
Pracovník v sociálních službách SONS ČR, OO Prostějov
V roce 2014 bude podpořeno cca 240 (120 terénně a 120 ambulantně) unikátních
osob. Tento stav bude zachován:
Terén = okamžitá kapacita je 25 osob
Ambulantní = okamžitá kapacita je 25 osob

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Rok

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Rok

Fyzických osob

Přepočtených úvazků

1

1,0
2014

dary

celkem
224 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

Jiná obec
5000 Kč

0 Kč

0 Kč

88000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

MPSV
118 500 Kč

13 000 Kč

224 000 Kč
50 000 Kč
224 000 Kč
0 Kč

Úřad práce

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

2014

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

2014

Profese
Pracovník v sociálních
službách

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1.
10

Popis
opatření/popis
služby

Aktivity
k naplnění
opatření

Zachování odborného sociálního poradenství pro osoby se zrakovým
postižením, sociálně právního poradenství ambulantní i terénní formou
prostřednictvím Oblastní odbočky Prostějov, Sjednocené organizace
nevidomých a slabozrakých České Republiky
- identifikátor: 4552273
- cílová skupina: Poradenské služby jsou určeny osobám se zrakovým postižením
starším 15 -ti let regionu Prostějov.
Popis poskytované služby v dikci zák. č. 108/2006 Sb.
- forma poskytování služby: ambulantní, terénní
- místo poskytování služby: Svatoplukova 15, 796 01 Prostějov
- popis dopadu na cílovou skupinu:
-pomoc při právních úkonech, odborné poradenství v osobních záležitostech
v oblasti práva, významná SS pro osoby se zrakovým postižením – chrání jejich
právní bezpečí a poskytuje aktuální informovanost. Jedná se o konkrétní pomoc
v konkrétních případech.
Součástí této SS je též půjčovna kompenzačních pomůcek, kompenzujících
postižení zraku. Cíl – plnohodnotný život pro osoby se zrakovým postižením.
2014 – 2016 - Zachování poskytování odborného poradenství ambulantní a terénní
formou
Provozní doba: Pondělí a čtvrtek od 8:00 – 12:00h. a 13:00 - 16:00h.; Středa 9:00 –
13:00h.

Zodpovědný
realizátor
opatření

Sociální pracovník SONS ČR, OO Prostějov

Předpokládaný
počet klientů

V roce 2014 bude podpořeno cca 330 (165 ambulantně a 165 terénně) unikátních
osob. Tento stav bude zachován.
Terén = okamžitá kapacita 1 (týdenní kapacita 40)
Ambulantní = okamžitá kapacita 1 (týdenní kapacita 40)

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Rok

2014
Fyzických
osob
1

Profese
Sociální pracovník

2014

MŠMT

Jiné ministerstvo

Úřad vlády

Úřad práce

Ol. kraj - zřizovatel

Olomoucký kraj

Obec - zřizovatel

Jiná obec

Zdrav. Poj.

PNP

Nadace a fondy

Tržby za poskytnutí

Vlastní zdroje

Jiní donátoři

Celkem

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

10000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

13000 Kč

154000 Kč

120 000 Kč
34 000 Kč
154 000 Kč
0 Kč

MPSV
2014

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

0,5

Rok
Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

131000 Kč

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Přepočtených úvazků

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1.
11

Popis
opatření/popis
služby

Aktivity
k naplnění
opatření

Zachování poskytování tlumočnických služeb pro osoby se sluchovým
postižením v regionu Prostějov
Identifikátor: 8373265
Cílovou skupinu tvoří osoby se sluchovým postižením všech věkových kategorií.
Tato služba se poskytuje formou ambulantní nebo terénní. V případě poskytování
ambulantního tlumočení se služba poskytuje na pracovišti SNN Prostějov,
Svatoplukova 15
Dopad:
-Tlumočnická služba poskytuje tlumočení do znakového jazyka, znakované
češtiny ambulantní nebo terénní formou pro všechny věkové kategorie na
úřadech, u lékařů, v nemocnici, na policii a v dalších institucích, nebo na
našem pracovišti.
a) V roce 2014 – 2016 plánujeme zachování výše uvedené sociální služby.
b) Poskytování Tlumočnických služeb při různých aktivitách osob se sluchovým

postižením – pomoc při vyřizování osobních záležitostí, tlumočení na kulturních
akcích, besedách, přednáškách, výletech, turistických akcí a dalších aktivitách.
Tyto služby se poskytují ambulantně v době PO od 9-12h a od 14-16h, STŘ 9-12
a od 14-17h, ČT od 9-12h.V případě terénního tlumočení záleží na dohodě
s klientem.

2014
Fyzických
osob

Profese
Pracovník v sociálních službách tlumočník

Přepočtených úvazků

1

0,5

Rok
Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

2014

Jiné ministerstvo

Úřad vlády

Úřad práce

Ol. kraj - zřizovatel

Olomoucký kraj

Obec - zřizovatel

Jiná obec

Zdrav. Poj.

PNP

Nadace a fondy

ESF

Tržby za poskytnutí
péče

Vlastní zdroje

Jiní donátoři

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

128 640 Kč
3 000 Kč
131 640 Kč
0 Kč

MŠMT

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Rok

0 Kč

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Terénní i ambulantní = 90 klientů

MPSV

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Pracovník v sociálních službách

2014
120 000 Kč

Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1.
12

Popis
opatření/popis
služby

Zachování sociální služby Odborné sociální poradenství, sociálně právní
a technické poradenství pro osoby se sluchovým postižením v regionu
Prostějov
Identifikátor: 3893069
Cílovou skupinu tvoří osoby se sluchovým postižením všech věkových kategorií.
Tato služba se poskytuje formou ambulantní, na pracovišti SNN Prostějov,
Svatoplukova 15
Dopad:
- Základní a odborné poradenství, technické a sociálně právní poradenství,
- drobná údržba sluchadel,
- zprostředkování kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením,

Sociální pracovník
Ambulantní = 190 klientů

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Rok

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Rok

Profese
2014-2016 Sociální
pracovník

Fyzických osob

Přepočtených úvazků

1

1,0
2014

MŠMT

Jiné ministerstvo

Úřad vlády

Úřad práce

Ol. kraj - zřizovatel

Olomoucký kraj

Obec - zřizovatel

Jiná obec

Zdrav. Poj.

PNP

Nadace a fondy

ESF

Tržby za poskytnutí
péče

Vlastní zdroje

Jiní donátoři

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

257 280 Kč
100. 000 Kč
357 280 Kč
0 Kč

MPSV

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

2014

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

2014

0 Kč

Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

182.000 Kč

Aktivity
k naplnění
opatření

- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí
a) V roce 2014 – 2016 plánujeme zachování výše uvedené sociální služby.
b) SS budeme zkvalitňovat zvyšováním služeb klientům v podobě pořádání besed,
přednášek a vytvářením informačních letáků a brožur o možnosti využít těchto
služeb.

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1.
13
Popis
opatření/popis
služby

Zachování sociální služby pro osoby se sluchovým postižením regionu
Prostějov
Identifikátor: 1404775
Cílovou skupinu tvoří osoby se sluchovým postižením všech věkových kategorií.
Tato služba se poskytuje formou ambulantní, na pracovišti SNN Prostějov,
Svatoplukova 15
Dopad:
- Aktivní využití volného času osob se sluchovým postižením formou přednášek –
zdravotních, sociálních a jiných.

Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

-Aktivizační činnosti- sportovní, kulturní (účast na výstavách aj.), společenské
a výtvarné zájmové aktivity.
-Výlety a zájezdy-poznávací a turistické pochody.
a) V roce 2014 – 2016 plánujeme zachování výše uvedené sociální služby.
b) SS budeme zkvalitňovat zvyšováním služeb klientům v podobě pořádání besed,
přednášek, výletů a účasti na kulturních akcích - rozvoj již stávajícího výtvarného
kroužku v častějším intervalu, přizpůsobeném zájmům a přáním klientů
Pracovník v sociálních službách
2014-2016 70 - 90 klientů
Rok

2014 pracovník na DPP
2015-2016 pracovník v sociálních
službách

Přepočtených úvazků
400 hodin dohromady

1

0,5

Rok

2014

MŠMT

Jiné ministerstvo

Úřad vlády

Úřad práce

Ol. kraj - zřizovatel

Olomoucký kraj

Obec - zřizovatel

Jiná obec

Zdrav. Poj.

PNP

Nadace a fondy

ESF

Tržby za poskytnutí
péče

Vlastní zdroje

Jiní donátoři

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

200 000 Kč

0 Kč

3 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

60 000 Kč
75 600 Kč
135 600 Kč
0 Kč

0 Kč

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

MPSV

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Profese

2014

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

2014
Fyzických
osob
2

41 000 Kč

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1.
14
Popis
opatření/popis
služby

Zachování a rozvoj stávající ambulantní sociální služby – denní stacionář pro
děti, mládež a dospělé osoby se zdravotním postižením prostřednictvím,
o. s. LIPKA Prostějov.
- registr sociálních služeb - registrovaná služba KÚ Olomouckého kraje pod čj.
KU OK 69875/2007, identifikátor 3361845, služba poskytována v souladu s §
46 zákona 108/2006 Sb. o sociálních sužbách v platném znění
- cílová skupina - osoby v nepříznivé sociální situaci, způsobené jejich

Aktivity
k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

zdravotním postižením - např. snížení soběstačnosti v osobní péči
a základních životních dovednostech, snížení schopností zvládat běžné životní
situace, používání veřejných míst a služeb, vzdělávání, získávání práce,
snížení schopností nebo dovedností uplatňovat vlastní práva, apod.
Sociální služba denní stacionář je poskytována dětem od 4 let věku, mladým lidem
a dospělým osobám ve věku do 45 roků se zdravotním postižením - převážně
s postižením mentálním, s poruchami autistického spektra, s tělesným nebo
kombinovaným postižením.
- forma poskytování služby - ambulantní
- místo poskytování služby – Centrum denní služeb o. s. LIPKA, Tetín 1, 796
01 Prostějov
dopad na CS – posláním sociální služby denní stacionář pro děti, mládež a
dospělé osoby se zdravotním postižením je rozvoj individuality každého
uživatele směrem k rozšiřování jeho osobních možností, vedoucích
k seberealizaci a začlenění do běžného způsobu života svých vrstevníků - tedy
zvýšení kvality života dětí, mládeže a dospělých osob se zdravotním
znevýhodněním i jejich rodin
2014 - 2016
Zachování sociální služby denní stacionář pro děti, mládež a dospělé osoby
se zdravotním postižením
- odborné, organizační, personální a ekonomické zajištění poskytované sociální
služby denní stacionář ve dvou odděleních
 pro mládež a dospělé osoby se ZP s možností celodenního pobytu
 pro děti se ZP s možností pobytu v době před vyučováním a po vyučování
ve škole pro žáky se specifickými výukovými potřebami s možností
využívání všech služeb denního stacionáře dle vlastního výběru
- zachování služeb vlastního NZZ v oblasti rehabilitace a klinická logopedie
- doba poskytování služby – celoročně dle potřeb uživatelů, v pracovní dny od
6.00 do 16.30 hodin, jednorázové aktivity a fakultativní služby (výlety, exkurze,
poznávací vycházky, kulturní akce, apod.) dle vlastního výběru také v době
víkendů
- zajištění finančních prostředků a rekonstrukce prostor tzv. tréninkového bytu
(400.000,-) částečná rekonstrukce prostor pro zvýšení počtu pracoven pro
uživatele s celodenním pobytem (150 000 Kč)
Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA
ředitelka zařízení
Schválená kapacita služby dle registrace KÚ OK
Plánovaná kapacita uživatelů v letech 2014 - 2016
Rok

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Profese

Návrh

Rok

Sociální pracovník
Pracovník v sociálních službách
Ostatní pracovníci
Celkem

90 osob
85 uživatelů
2014

Fyzických
osob
3
8
12
23

Přepočtených úvazků
2,75
6,5
9,32
18,57
2014

MPSV

MŠMT

Jiné ministerstvo

Úřad vlády

Úřad práce

Ol. kraj - zřizovatel

Olomoucký kraj

Obec - zřizovatel

Jiná obec - VFP

Zdrav. Poj.

PNP

Nadace a fondy

ESF

Tržby za poskytnutí
péče

Vlastní zdroje

Jiní donátoři

25 000 Kč

150 00 Kč

0 Kč

60 000 Kč

0 Kč

30 000 Kč

0 Kč

120 000 Kč

1 300 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

1 450 000 Kč

1 026 000 Kč

0 Kč

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

2014
3 803 000 Kč

struktury
požadovaných
výdajů

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Zachování a rozvoj stávající služby Podané ruce, o. s. – Projekt OsA – osobní
Opatření č. 1.
asistence a její případné rozšíření
15

Popis
opatření/popis
služby

Posláním organizace je podporovat začleňování osob se zdravotním postižením
do společnosti. Umožnit jim žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému životu.
Naplňovat potřeby našich klientů v jejich přirozeném prostředí s důrazem
na zachování jejich důstojnosti.
V rámci organizace Podané ruce, o. s. vnikla v roce 2001 samostatná organizační
jednotka s názvem Podané ruce, o. s. - Projekt OsA Frýdek-Místek, jejíž název byl
v roce 2011 upraven na Podané ruce, o. s. - Projekt OsA. Hlavní činností
je poskytování sociální služby osobní asistence osobám se zdravotním postižením
a seniorům.
Cíle projektu "Zajištění služeb osobní asistence"
• Naplnit potřeby osob se zdravotním postižením v přirozeném rodinném
prostředí bez významných negativních dopadů na rodinu a umožnit uživatelům
žít způsobem, který se co nejvíce blíží běžnému životu a takto rozšiřovat
hranice důstojného života.
• Podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele,
jeho setrvání ve vlastním domácím prostředí, obnovení nebo zachování
původního životního stylu.
• Rozvíjet schopnosti uživatelů služeb a umožnit jim, pokud toho mohou být
schopni, vést samostatný život.
Osobní asistence je služba terénní, prováděná přímo v bydlištích klientů nebo tam,
kde si klient určí.
V současné době máme zaregistrovánu službu osobní asistence. Jde o službu
terénní a je poskytována především v domácnostech klientů, ale také tam, kde
klient potřebuje (škola, školka, zaměstnání, volnočasové aktivity atd.). Osobní
asistenci poskytujeme dle potřeby až 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Naše kapacita
je 190 klientů (Prostějovsko 12 klientů), kterým můžeme kvalitně osobní asistenci

poskytnout.
V případě naplnění kapacity zařadíme klienta do pořadníku a snažíme se pro něj
najít řešení jeho svízelné situace. Osobní asistenci poskytujeme bez omezení věku.

2014 - 2016
V roce 2014 bude podpořeno v ORP Prostějov cca 12 unikátních osob (klientů)

Rok
Lidské zdroje
Profese
(personální
obsazení)
Osobní asistent
Koordinátor osobní asistence
Administrativní a režijní pracovníci

4
1
7

Přepočtených
úvazků
1,15
0,12
0,09
2014

Jiní donátoři

Vlastní zdroje

Tržby za
poskytnutí péče

ESF

Nadace a fondy

PNP

Olomoucký kraj

Ol. kraj - zřizovatel

302 041 Kč
27 430 Kč
329 471 Kč
0 Kč

Úřad práce

Úřad vlády

Jiné ministerstvo

MŠMT

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Fyzických osob

Rok
Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

MPSV

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

2014

Zdrav. Poj.

Předpokládaný
počet klientů

Koordinátor osobní asistence pro Olomoucký kraj

Jiná obec

Zodpovědný
realizátor
opatření

Město Prostějov

Aktivity
k naplnění
opatření

Cílová skupina:
• osoby s chronickým duševním onemocněním
• osoby s chronickým onemocněním
• osoby s jiným zdravotním postižením
• osoby s kombinovaným postižením
• osoby s mentálním postižením
• osoby s tělesným postižením
• osoby se sluchovým postižením
• osoby se zdravotním postižením
• osoby se zrakovým postižením
• senioři
Oblasti, kde osobní asistenci poskytujeme: Olomoucký kraj
Identifikátor: 9781801
2014
• zajištěni a udrženi služby, která je poskytována bez časového omezeni
(pondělí - neděle, včetně svátků, až 24 hodin) celoročně.
dle stavu požadavků ze strany občanů – navýšení kapacity zaměstnanců

0 Kč

5 000 Kč

177 200 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

75 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

2014

72 271 Kč

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Cíl č. 2

Opatření č. 2. 1

Udržení a zkvalitnění stávajících návazných služeb pro osoby se zdravotním
postižením v Prostějově

Zachování a zkvalitňování služeb SONS ČR, pro osoby se zrakovým
postižením regionu Prostějov
- cílová skupina: Neregistrovaná služba dobrovolné dopomoci je poskytovaná
osobám se zrakovým postižením - regionu Prostějov a je poskytována SONS ČR,
Oblastní odbočkou Prostějov.
- služba navazuje na sociální služby poskytovatele SONS ČR, o.s.
a Tyflocentra Olomouc, o.p.s.

Popis
opatření/popis
služby

Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů
Lidské zdroje
(personální
obsazení)

- služba je poskytována terénně a ambulantně na adrese: Svatoplukova 15,
Prostějov 796 01
Poskytujeme především předčítání černotiskových dokumentů, drobná pomoc
v domácnosti,
individuální doprovody na nákupy, k lékaři, na volnočasové aktivity a aktivní
součinnost se zrakově postiženým v terénu.
Těmto osobám se pro ně stává život snazší a mizí informační, architektonické
bariéry. S doprovodem se zrakově postižený odváží i do dříve pro něj
nedostupných míst. Získá užší kontakt s okolím, lepší dostupnost informací
a širší možnosti navštěvovat kulturní a společenské akce apod.
2014 - 2016 - Zajištění dobrovolné dopomoci Po – Pá (1,5 hod. denně)
Koordinátor dobrovolníků SONS ČR, Oblastní odbočky Prostějov
2014 – 2016 - Ambulantní forma: max. 150 klientů na rok, terénní forma: max. 350
klientů/rok
Rok
Profese
Koordinátor dobrovolníků

2014
Fyzických osob
1

Přepočtených úvazků
0,2

2014 - 2016 dobrovolníci – 12 dobrovolnic * 5h./týdně (2000 h./rok)
Návrh
struktury
požadovaných
výdajů
Předpokládané
zdroje/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Opatření č. 2. 2
Popis
opatření/popis
služby
Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Rok
Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

39 000 Kč
30 000 Kč
69 000 Kč
0 Kč

2014
Donátor
Magistrát města Prostějova
KÚOK
MV
Jiné obce
Ostatní

13 000 Kč
8 000 Kč
0 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
33 000 Kč

Zachování návazných služeb pro osoby se zdravotním postižením (ikolo, ileo
a urostomií)
Péče o specifické potřeby občanů postižených stomií, obhajoba jejich zájmů,
zdravotní a sociální rehabilitace a znovu začlenění do společnosti.
Spolupráce s odbornými lékaři a stomasestrou, organizace odborných seminářů,
přednášek a besed.
Poradenská činnost, dobrovolníci z řad zaškolených stomiků, rekondiční pobyty
zájezdy atd.
Zachování služby
členové Klubu stomiků Prostějov
2014 - 2016 50 osob ročně

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Rok

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Rok

Předpokládané
zdroje/
subjekty
podílející se na
financování

2014

Profese
Správce webových stránek

2014
Fyzických osob
1

Přepočtených úvazků
PD
2014

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

0 Kč
10 000 Kč ročně
10 000 Kč
0 Kč
2014

Donátor
Magistrát města Prostějova
KÚOK
MV

Požadovaná částka
10 000 Kč
10 000 Kč
0 Kč

opatření

Opatření č. 2. 3
Popis
opatření/popis
služby
Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Předpokládané
zdroje/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Čl. příspěvky

10 000 Kč

Zachování volnočasových aktivit rodin s dítětem se zdravotním postižením
prostřednictvím Asociace Radost
Pořádání víkendových akcí pro rodiny s postiženým dítětem, pořádání týdenních
pobytů v Čechách a čtrnáctidenních pobytů v zahraničí u moře, v době prázdnin
integrace ztp dětí a mládeže do běžné společnosti, psychorehabilitace rodin se
zdravotně postiženým dítětem
1x měsíčně pořádané akce, viz roční plán akcí

předseda a místopředseda Asociace Radost

2014 – 2016 – 50 zdravotně postižených dětí a mládeže, 150 ostatních členů
Rok
Profese
rada
revizní komise

2014
Fyzických
osob
11
3

Rok

Přepočtených úvazků
dobrovolníci
dobrovolníci
2014

Provozní náklady- poštovné, oprava a
udržování PC kancelářské potřeby,
internet, telekomunikace
cestovné
zajištění akcí

15 000 Kč
5 000 Kč
30 000 Kč
2014

Sponzoři
Magistrát města Prostějova

25 000 Kč
7 000 Kč

KÚOK

15 000 Kč

Členské příspěvky

6 000 Kč

Opatření č. 2. 4

Popis
opatření/popis
služby
Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Zachování stávající služby a činnosti pro osoby se zdrav, znevýhodněním,
chronicky nemocné, seniory a širokou veřejnost. Udržení prostor na
Kostelecké 17, Prostějov, zajištění finančních prostředků na nájem a s tím
spojené náklady, finanční prostředky na činnost ZO SPCCH a klubů Onko –
Diana, Kardio a Roska - Respiro
Poskytování osvětových, edukačních a poradenských činností, zaměřených
na sociálně rehabilitační a rekondiční péči pro občany s jednotlivými druhy
postižení, organizování rekondičních a ozdravných pobytů, spolupráce s odbornými
lékaři a zdravotním personálem, rekondičních cvičení, kulturních a společenských
akcí pro osoby zdravotně znevýhodněné, chronicky nemocné, seniory a širokou
veřejnost.
Služba je ambulantní - Kostelecká 17, Prostějov
2014 – 2016 – zachování služby
Předseda ZO SPCCH v ČR
2014 – 2016 – cca 200 osob ročně

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Rok

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Rok

Předpokládané
zdroje/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Opatření č. 2. 5

Popis
opatření/popis
služby
Aktivity

Profese
dobrovolníci

2014
Fyzických osob
0

Přepočtených úvazků
0
2014

Provozní náklady a nájem

10 000 Kč

Celkem

10 000 Kč

2014
Obecní úřady
Členské příspěvky

3 000 Kč
7 000 Kč

Zachování stávající služby a činnosti pro osoby se zdrav, znevýhodněním,
chronicky nemocné, seniory a širokou veřejnost. Udržení prostor na
Kostelecké 17, Prostějov, zajištění finančních prostředků na nájem a s tím
spojené náklady, finanční prostředky na činnost OO SPCCH a činnost: ZO
SPCCH a klubů Konice a Suchdol u Prostějova
Poskytování osvětových, edukačních a poradenských činností, zaměřených na
sociálně rehabilitační a rekondiční péči pro občany s jednotlivými druhy postižení,
organizování rekondičních a ozdravných pobytů, spolupráce s odbornými lékaři
a zdravotním personálem, rekondičních cvičení, kulturních a společenských akcí
pro osoby zdravotně znevýhodněné, chronicky nemocné, seniory a širokou
veřejnost. Služba je ambulantní - Kostelecká 17, Prostějov
2014 – 2016 – zachování služby

k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Předseda OO SPCCH v ČR

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Rok
Profese

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Rok
rekondice
nájem

Předpokládané
zdroje/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Opatření č. 2.6

Popis
opatření/popis
služby

Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů
Lidské zdroje
(personální
obsazení)

2014 – 2016 – cca 275 osob ročně
Fyzických osob

dobrovolníci

2014
Přepočtených úvazků

0

0
2014
cca 100 000 Kč
10 000 Kč

celkem

110 000 Kč

2014
Centrum SPCCH Praha
30 000 Kč
Magistrát města Prostějova
20 000 Kč
Účastnici
rekondičních
nebo Cena poukazu po odečtení příspěvku
ozdravných pobytů, či ostatních aktivit, na rekondici nebo ozdravný pobyt,
vyžadujících finance
ostatní aktivity si hradí plně

Zachování návazné služby – Půjčovny rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek, základní sociální poradenství
- cílová skupina, např.: osoby s tělesným postižením a senioři
- na kterou sociální službu navazují – navazují na sociálně aktivizační služby,
poskytované STP v ČR Prostějov
- forma poskytování služby - ambulantní – Kostelecká 4165/17, Prostějov
Pomoc a podpora tělesně, zdravotně postiženým občanům a seniorům,
napomáhání ke zkvalitnění života lidí s postižením, podpora k samostatnému
a plnohodnotnému životu a omezení závislosti uživatelů na soc. službách, pomoc
při zlepšení a udržení zdravotního stavu a psychické kondice.
2014 – 2016 – zachování služby
Pracovník v sociálních službách
2014 – 2016 – 400 osob/ ročně
Rok
Profese
Pracovník v sociálních
službách

2014
Fyzických osob
1

Přepočtených úvazků
0,75

Pomocný úklidový a servisní
pracovník
Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Předpokládané
zdroje/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Opatření č. 2. 7

Popis
opatření/popis
služby

Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

1

Rok

0,5
2014

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

168 000 Kč
36 000 Kč
204 000 Kč
0 Kč
2014

Donátor

Požadovaná částka

Magistrát města Prostějova
KÚOK
MPSV

60 000 Kč
40 000 Kč
104 000 Kč

Zachování Poradenského centra „Sedmikráska“ - odborného sociálního
poradenství pro osoby s celiakií a Duhringovou dermatitidou
Naším cílem je zlepšení nelehké situace českých celiaků.
Cílovou skupinou jsou děti a dospělí, kteří trpí celiakií nebo Duhringovou
dermatitidou a přidruženými chorobami. Zajišťujeme poradenství začínajícím
i pokročilým celiakům, odborné přednášky, výměnu receptů a osobních zkušeností,
ochutnávky bezlepkových potravin, pořádáme jednorázové aktivity – kursy
bezlepkového pečení,
Služba je poskytována na adrese Kostelecká 17 v Prostějově a na ZŠ
Melantrichova, kde probíhají kursy bezlepkového vaření a pečení. V Olomouckém
kraji jsme jedinou organizací, poskytující pomoc lidem s nesnášenlivostí lepku.
A právě naše aktivity, rozšířené o kursy bezlepkového pečení odráží skutečnost,
že lidí s tímto postižením rapidně přibývá a tyto poradenské aktivity jsou velmi
žádoucí.
V letech 2014 – 2016 zachování služby
Předsedkyně a místopředsedkyně Sdružení „Sedmikráska“
16 dětí + 24 dospělých se zdr. postižením celiakií a Duhringovou dermatitidou

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Rok

Návrh

Rok

Profese
Rada
Revizní komise

2014
Fyzických osob
5
3

Přepočtených úvazků
Dobrovolníci
Dobrovolníci
2014

struktury
požadovaných
výdajů

Provozní náklady: nájemné,
kancelářské potřeby, internet,
telekomunikace, PC,
cestovné, provoz webových
stránek, přednášky, osvěta
veřejnosti, odborné přednášky
Zájezd Luhačovice

22 000 Kč

10 000 Kč
2014

Předpokládané
zdroje/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Členské příspěvky

4 000 Kč

Magistrát města Prostějova

20 000 Kč

Spoluúčast vlastní
5 000 Kč
3 000 Kč

Obecní úřady

Opatření č. 2. 8

Popis
opatření/popis
služby

Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Zachování stávajících služeb půjčovny kompenzačních pomůcek,
poskytovaných zdravotně postiženým a seniorům, prostřednictvím
Svatolazarské komendy - Lazariánského servisu
- cílová skupina: dospělí se zdravotním znevýhodněním, osoby s tělesným
postižením, senioři a široká veřejnost
- spolupráce s poskytovateli: ADP Sanco, Charita Prostějov, pečovatelská služba
Sociální služby Prostějov, p.o., SPCCH, Prostějovští vozíčkáři o.s.,
Středomoravská nemocniční - nemocnice Prostějov STP v ČR Prostějov, apod.
- forma poskytování služby: ambulantní – Hacarova 2, Prostějov, provozní doba:
po telefonické dohodě se službou.
Aktivita: půjčovna kompenzačních pomůcek – podpora osob se zdravotním
postižením a dlouhodobě nemocných, směrovaná ke kompenzaci zdravotního
znevýhodnění a zkvalitnění životních podmínek.
2014 – 2016 – zachování služby
Pracovník v Lazariánského servisu
2014 – 2016 200 osob / ročně

Lidské zdroje Rok
(personální
Profese
obsazení)
Pracovník servisu
Návrh
struktury
požadovaných

Rok
Osobní náklady
Provozní náklady

2014
Fyzických osob
1

Přepočtených úvazků
dobrovolník
2014
0 Kč
60 000 Kč ročně

výdajů
Předpokládané
zdroje/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Celkem
Investiční náklady

60 000 Kč ročně
0 Kč

2014
Požadovaná částka

Donátor

Popis
opatření/popis
služby

Udržení stávajících služeb pro osoby se zdravotním postižením,
poskytované o. s. Prostějovští vozíčkáři.
Prostějovští vozíčkáři se pravidelně scházejí a předávají si informace týkající se
jejich problematiky a vzájemně se podporují, sportují / kuželky, lukostřelba, minigolf
atd./ dvakrát ročně je uspořádán poznávací zájezd po krásách ČR.

Aktivity
k naplnění
opatření

Zabezpečení financování pro rok 2014 - 2016
Provozní doba: jedna středa v měsíci po telefonické dohodě. 2x ročně zájezd,
kuželky dle dohody, lukostřelba.

Zodpovědný
realizátor
opatření

Předseda Prostějovských vozíčkářů

Předpokládaný
počet klientů

15 klientů

Opatření č. 2.9

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Rok

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Rok

Předpokládané
zdroje/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Profese
dobrovolník

2014
Fyzických osob
1

Přepočtených úvazků
Bez nároku na mzdu
2014

Sportovní aktivity

10 000 Kč

Provozní náklady, zájezdy
Celkem

10 000 Kč
20 000 Kč
2014

Donátor
Magistrát města Prostějova

Požadovaná částka
20 000 Kč

Cíl č. 3

Zpracování nových opatření k zajištění komplexní péče pro osoby
se zdravotním postižením v Prostějově

Opatření č. 3. 1

Vytvoření sociální služby Odlehčovací služba v Centru sociálních služeb
Prostějov, p. o.

Popis
opatření/popis
služby

Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Cílovou skupinou jsou osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno
v jejich přirozeném sociálním prostředí.
Jedná se o pobytovou sociální službu. Služba bude poskytována na adrese Lidická
2924/86,
796 01 Prostějov.
Služba umožní pečujícím fyzickým osobám nezbytný odpočinek
2014 – zahájení rekonstrukce budovy
2015 – registrace služby, otevření služby

ředitelka Centra sociálních služeb Prostějov, p. o.
2014: 0 klientů
2015: 6 klientů
2016: 6 klientů
Rok

2015 – vytvoření nových pracovních míst

Profese
Pracovník v sociálních službách
Pomocnice
Uklízečka

Fyzických osob
3
1
1

Přepočtených úvazků
3
0,5
0,5

+ stávající pracovníci Centra sociálních služeb Prostějov, p. o.
Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Rok

Indikátory
hodnocení

2015: registrace sociální služby Odlehčovací služby, otevření služby,
počet klientů: 6

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

2015
2 003 000 Kč
785 000 Kč
2 787 000 Kč
0 Kč

2016
2 062 000 Kč
808 000 Kč
2 871 000 Kč
0 Kč

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 3. 2
Popis
opatření/popis
služby

Vytvoření sociální služby Chráněné bydlení v Centru sociálních služeb
Prostějov, p. o.
Cílovou skupinou jsou ženy s chronickým duševním onemocněním
Jedná se o pobytovou sociální službu. Služba bude poskytována na adrese Lidická
2924/86,
796 01 Prostějov.
Služba je určena ženám s duševním onemocněním, které již nemohou žít samy ve

svém přirozeném prostředí. Chráněné bydlení bude uživatelům služby poskytovat
činnosti dle § 51, odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
V roce 2014 nebude požadováno, až v roce 2015.
Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

2014 – zahájení rekonstrukce budovy
2015 – registrace služby, otevření služby
Ředitelka Centra sociálních služeb Prostějov, p. o.
2014: 0 klientů
2015: 3 klienti
2016: 3 klienti

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Rok

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Rok
Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

2015 - 2016

Profese
Fyzických osob Přepočtených úvazků
2014 – 2016: Stávající pracovníci Centra sociálních služeb Prostějov, p. o.
2015
1 001 000 Kč
392 000 Kč
1 393 000 Kč
0 Kč

2016
1 031 000 Kč
404 000 Kč
1 435 000 Kč
0 Kč

Indikátory
2015: registrace sociální služby Chráněné bydlení, otevření služby, počet klientů: 3
hodnocení
Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 3. 3

Popis
opatření/popis
služby

Příprava a vznik nové sociální služby chráněné bydlení pro osoby se
zdravotním znevýhodněním prostřednictvím o.s. LIPKA Prostějov
Vytvoření potřebného prostorového, materiálního, organizačního a personálního
zázemí pro vznik nové sociální služby chráněného bydlení s cílem podpořit
samostatný způsob života osob se zdravotním znevýhodněním – pobytové služby,
poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení –
viz. ustanovení § 51 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném
znění.
Chráněné bydlení bude vybudováno jako součást investičního projektu Mám kam jít
– chráněné bydlení Prostějov - Vrahovice (CZ. 1.12/2.2.00/29.01466), který
je podpořen v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava, oblast
podpory Rozvoj měst, podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj sociálních
služeb.
Chráněné bydlení je moderní forma sociální služby, která nabízí svým uživatelům
nejen potřebnou podporu a péči, ale současně napomáhá řešit jejich nepříznivou
situaci - uživatele neizoluje, nevytváří jeho závislost na sociálních službách, ale
naopak přibližuje je k běžnému životu populace. Umožní lidem se zdravotním
znevýhodněním začlenit se mezi zdravou populaci a žít běžným způsobem života
svých vrstevníků s možností využití nepřetržité podpory dle individuálních

požadavků a potřeb.

Aktivity
k naplnění
opatření

Očekávaný dopad: Rozšíření stávající sítě sociálních služeb v souladu se
zjištěnými potřebami obyvatel města Prostějova. Snížení poptávky po umístění
v pobytových službách sociální péče.
2014 - realizace rekonstrukce budovy J. Köhlera 2, Prostějov – Vrahovice
(investiční fáze)
2015 - neinvestiční fáze – registrace a zahájení poskytování služby, předpokládaný
termín zahájení poskytování služby 30. 4.2 015
2016 - poskytování sociální služby

Zodpovědný
realizátor
opatření

Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA
ředitelka zařízení

Předpokládaný
počet klientů

15 klientů
Rok

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Profese
Sociální pracovník
Pracovník v sociálních
službách
Pracovník provozu
Správce - údržbář
Rok
Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

2015
Fyzických osob
1

Přepočtených úvazků
1

3

3

1
1

1
1
2014

v roce 2014 nebude požadováno, až v roce
2015.

Projekt zřízení sociálně terapeutická dílny je nedílnou součástí investičního
projektu Mám kam jít – chráněné bydlení Prostějov-Vrahovice a to včetně
rozpočtu. Rozhodnutím Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava ze dne 13. 8. 2012 (usnesení č. 377/VRR38/12) byl projekt schválen
k financování v předpokládané výši 16.479252,75 Kč. (tj. 75% celkových
rozpočtovaných nákladů projektu, které činí 21.972 337,- Kč). Zahájení vlastní
realizace projektu leden 2014.
Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 3. 4
Popis
opatření/popis
služby

Příprava a vznik nové sociální služby sociálně terapeutická dílna, která lidem
se zdravotním znevýhodněním umožní přípravu k pracovnímu zařazení
na chráněném či volném trhu práce.
Vytvoření potřebného prostorového, materiálního, organizačního a personálního
zázemí pro vznik nové ambulantní služby sociálně terapeutická dílna pro osoby se
sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které se z tohoto důvodu
nemohou začlenit do otevřeného či chráněného trhu práce – viz. ustanovení § 67

Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění.
Sociálně terapeutická dílna bude vybudována jako součást investičního projektu
Mám kam jít – chráněné bydlení Prostějov - Vrahovice (CZ. 1.12/2.2.00/29.01466),
který je podpořen v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava,
oblast podpory Rozvoj měst, podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj sociálních
služeb.
Sociálně terapeutická dílna umožní uživatelům chráněného bydlení i dalším
klientům žít aktivním způsobem života. Prostřednictvím pracovní terapie budou
u uživatelů služby postupně budovány pracovní návyky a zvyšovány pracovní
dovednosti tak, aby byla postupně snižována jejich závislost na sociální službě
a zvyšovány možnosti jejich sociálního začlenění.
2014 - realizace rekonstrukce budovy J. Köhlera 2, Prostějov – Vrahovice
(investiční fáze)
2015 - neinvestiční fáze – registrace a zahájení poskytování služby, předpokládaný
termín zahájení poskytování služby 30. 4.2 015
2016 - poskytování sociální služby
Občanské sdružení na pomoc zdravotně postiženým LIPKA
ředitelka zařízení
6 klientů

Rok
Lidské zdroje
(personální
Profese
obsazení)
Sociální pracovník
Pracovník v sociálních službách
Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Rok
Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

2015
Fyzických
osob
1
1

Přepočtených úvazků
1
1
2014

v roce 2014 nebude požadováno, až
v roce 2015.

Projekt zařízení sociálně terapeutická dílny je nedílnou součástí investičního
projektu Mám kam jít – chráněné bydlení Prostějov - Vrahovice a to včetně
rozpočtu. Rozhodnutím Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední
Morava ze dne 13. 8. 2012 (usnesení č. 377/VRR38/12) byl projekt schválen
k financování v předpokládané výši 16.479252,75 Kč. (tj. 75% celkových
rozpočtovaných nákladů projektu, které činí 21.972 337,- Kč). Zahájení vlastní
realizace projektu leden 2014.
Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

7. Pracovní skupiny Rodina, děti, mládež
Seznam členů pracovní skupiny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Jméno a příjmení

Název organizace

David Bezdomnikov
Bakalová Zuzana, Mgr., DiS.
Tihlářová Martina, Mgr.
Heczková Daniela, Mgr.
Recová Vlasta, Mgr.

Společnost Podané ruce, o. p. s.
Fond ohrožených dětí, Prostějov
Člověk v tísni, o. p. s., Prostějov
Romodrom, o. s.
Pedagogicko psychologická poradna Olomouckého
kraje, Prostějov
Mateřské centrum Cipísek
Dětský domov Prostějov
Magistrát města Prostějova, OSPOD
Poradna pro rodinu

Zapletalová Jitka, Ing.
Krejčí Jana, Mgr.
Trunečková Marcela, Mgr., Bc.
Stejskalová Monika, PhDr.

Popis vývoje práce pracovní skupiny
Pracovní skupina navazuje na činnost v předchozím období. Dochází k určité obměně složení, které je
nyní reprezentováno zástupci většiny klíčových institucí, které se cílové skupině v městě Prostějov
věnují.
Na setkáních pracovních skupiny se řešily především aktuální problémy týkající se situace ve městě,
hledaly
se způsoby jak co nejefektivněji propojit služby tak, aby co nejvíce vyhovovaly potřebám cílové skupiny
a také se aktualizovala SWOT analýza, která poukazuje na chybějící články v nabídce sociálních, ale
i návazných služeb a zároveň definuje, ve kterých oblastech jsou služby naopak velmi kvalitní.
Důležitým prvkem bylo zformování a setkávání expertního týmu, jehož úkolem byla tvorba koncepce
vzdělávání k rodičovství a posilování rodičovských kompetencí. Tato koncepce mapuje současnou
situaci a navrhuje možná řešení směrem k cílové skupině, ale i k široké veřejnosti.
Mezi další činnosti pracovní skupiny pak patří spolupráce na sociodemografické analýze města
Prostějova
a také finanční analýze služeb a v neposlední řadě pak tvorba nových opatření pro období 2014 – 2016.

Popis cílové skupiny
Rodina je podle sociologického slovníku definována jako skupina osob přímo spjatých pokrevními
svazky manželstvím nebo adopcí, jejíž dospělí členové jsou odpovědni za výchovu dětí. Rodinu
můžeme také vnímat jako malou sociální skupinu osob, které jsou navzájem spojeny nejen
manželskými a příbuzenskými, ale i jinými obdobnými vztahy a zvláště společným způsobem života.
Cílovou skupinu lze charakterizovat také na základě jejich funkcí – reprodukční, sociálně ekonomické,
kulturně výchovné, sociálně psychologické a emocionální.
Cílová skupina zahrnuje:
• děti bez rodičů
• záškoláky
• zneužívané, týrané, šikanované, ohrožené děti a mládež
• mladistvé delikventy

•
•
•
•
•
•
•
•

děti a mládež, které netráví volný čas smysluplnou formou
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
matky/otce s malými dětmi
sociálně slabé rodiny
asociální prvky v rodině, domácí násilí
rodiny s dětmi s handicapem
rodiny s adoptovanými dětmi a s dětmi v pěstounské péči
osoby do 26 let opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče

Přehled stávajících sociálních a návazných služeb
Opatření
Název organizace
č.
1.1
Člověk v tísni, o. p. s.
Fond ohrožených dětí, pobočka
1.2
Prostějov
1.3
Společnost Podané ruce, o. p. s.
1.4
Společnost Podané ruce, o. p. s.
Romodrom, o. s.
2.1
2.2
2.3
2.4
3.1

Druh služby
Sociálně aktivizační služby
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Terénní programy
Rodinné centrum pro vzdělávání dětí od 2 do 7
let
Romodrom, o. s.
Centrum předškolní výchovy
Pedagogicko psychologická poradna Poradenství, informační a metodická činnost
Olomouckého kraje, prac. Prostějov
Občanské sdružení Mateřské centrum
Komunitní centrum pro rodiče pečující o děti
předškolního věku
Fond ohrožených dětí, pobočka
Vznik zařízení pro děti vyžadující okamžitou
Prostějov
pomoc Klokánek - Prostějov

SWOT analýza
Silné stránky
• Nabídka org. VVČ
• Mateřské centrum – preventivní programy na podporu rodiny
• Kvalitní nabídka služeb odborného soc. poradenství – stávající síť + dostatek klinických psychologů
• Dětský domov – péče o opuštěné děti
• Preventivní programy ve školách
• Fungující síť soc. sl. a jiných institucí
Slabé stránky
• Nedostatek podpůrné psych. péče (např. školní psycholog)
• Absence krizového centra
• Chybí dluhová poradna
• Nedostatečná kapacita služeb (finanční důvody – personální náklady)
• Nevyhovující prostory pro sociální služby

•
•
•
•

Chybí služba pro hazardní hráče, alkoholiky
Nedostatečná péče o oběti domácího násilí
Nedostatečná kapacita školek
Nedostatečná informovanost o službách u místních donátorů (SAS, terén …)

Příležitosti
• Vznik Klokánku
• Koordinace primární prevence
• Prohloubit komunikaci s majiteli nemovitostí
• Vyjednávání s městem – otázka jak se postavit k hazardu – regulace/prevence/léčba
• Přerozdělení peněz získaných z hazardu – alespoň určitá část putující do soc. služeb, protože
hazard způsobuje škody nejen na situaci klienta, ale i celých rodin
• Informace laické veřejnosti o službách - ind. Kauzy, kazuistiky klientů apod.
Ohrožení
• Zdražení volnočasových aktivit
• Finanční nejistota neziskových organizací
• Politická nevůle řešit soc. situaci klientů
• Zkreslené informace o bezproblémové soc. situaci ve městě

Přehled cílů a opatření pracovní skupiny Rodina, děti, mládež
Cíl č. 1
Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež
v Prostějově
Cíl č. 2
Udržení a zkvalitnění stávajících návazných služeb pro rodiny, děti a mládež
v Prostějově
Cíl č. 3
Zpracování nových opatření k zajištění komplexní péče rodiny, děti a mládež
v Prostějově

Cíl č. 1
Opatření č. 1.1
Opatření č. 1.2
Opatření č. 1.3
Opatření č. 1.4

Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež
v Prostějově
Zachování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Zachování a rozvoj sociální služby – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
– Fond ohrožených dětí, pobočka Prostějov
Zachování a rozvoj služeb Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prostějov
Zachování a rozvoj služeb Terénních programů Prostějov

Cíl č. 2

Udržení a zkvalitnění stávajících návazných služeb pro seniory v Prostějově

Opatření č. 2.1

Zachování návazné služby Rodinné centrum pro vzdělávání Prostějov (Family
center for education Prostějov)
Zachování návazné služby Romodrom pro děti – Centrum předškolní výchovy
Zachování návazné služby Pedagogicko psychologická poradna Olomouckého
kraje, pracoviště Prostějov
Zachování návazné služby Mateřské centrum Cipísek

Opatření č. 2.2
Opatření č. 2.3
Opatření č. 2.4

Cíl č. 3
Opatření č. 3.1

Cíl č. 1
Opatření č. 1.1

Popis
opatření/popis
služby

Aktivity
k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Zpracování nových opatření k zajištění komplexní péče rodiny, děti a mládež
v Prostějově
Vznik zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek v Prostějově

Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro rodiny, děti a mládež
v Prostějově
Zachování sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
Registrace dle MPSV – identifikátor: 9402652.
Služba je určená rodinám s dětmi, které se ocitají v situaci sociálního vyloučení
nebo jsou jím ohroženy.
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány terénní formou
v celém okrese Prostějov v domácnostech klientů, popř. v kanceláři.
Minimálním cílovým stavem je zastavit zhoršování sociální situace rodiny, snížená
míra sociálního vyloučení rodin s dětmi a jejich integrace prostřednictvím
poskytování profesionální terénní sociální služby.
2014 – 3/2015
Služba je poskytována v rámci projektu IPOK terénní formou nebo v kanceláři
na adrese Rostislavova 26, Prostějov 796 01.
Provozní doba je od 8:00 do 16:30 hodin, konzultační hodiny služby jsou každé
úterý od 13:00 do 16:00 hodin.
Obsahem služby je bezplatné poskytování pomoci, podpory a poradenství
v rodinách v oblastech řešení dluhů, získávání zaměstnání, pomoci s listinami,
volného času a vzdělávání dětí, zprostředkování kontaktů s dalšími institucemi
a organizacemi, rozpočtu rodiny, poskytování sociálně právního poradenství.
Služby poskytují 3 pracovnice, každá s kapacitou 10 rodin.
4/2015 – 2016
Zajištění návaznosti služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.
Ředitel pobočky Člověk v tísni o.p.s. Olomouc
V roce 2014 bude podpořeno cca 60 unikátních osob
Okamžitá kapacita terénních služeb – 10 rodin na 1 pracovní úvazek

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Rok

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Rok

Profese
Fyzických osob
Terénní sociální pracovník
3
Koordinátor sociálních služeb
1
Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

2014
Přepočtených úvazků
3
0,5
2014
1 157 000 Kč
255 700 Kč
1 412 700 Kč
0 Kč

MPSV

MŠMT

Jiné ministerstvo

Úřad vlády

Úřad práce

Ol. kraj - zřizovatel

Olomoucký kraj

Obec - zřizovatel

Jiná obec

Zdrav. Poj.

PNP

Nadace a fondy

ESF

Tržby za poskytnutí
péče

Vlastní zdroje

Jiní donátoři

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

1 412 700 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

2014
0 Kč

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1. 2

Popis
opatření/popis
služby

Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Zachování a rozvoj sociální služby - sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi - Fond ohrožených dětí, pobočka Prostějov
Identifikátor 1190513
Cílová skupina - děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky
nežádoucími jevy
- oběti domácího násilí
- oběti trestné činnosti
- osoby bez přístřeší
- osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
- rodiny s dítětem/dětmi
Forma poskytování služby - ambulantní, terénní (Prostějovsko, Přerovsko, Konicko)
Pobočka Fondu ohrožených dětí v Prostějově nabízí své služby rodinám
s dítětem/dětmi v nepříznivé sociální situaci, rodinám které jsou nebo mohou být
ohroženy sociálním vyloučením a také rodinám, jejichž funkce je z nějakého
důvodu narušena. Sociálně aktivizační služba podporuje obnovu rodiny a její
stabilizaci v jejím přirozeném sociálním prostředí. V rámci opatření bude zachován
rozsah základních služeb a nově bude poskytována služba rodinných mediací
v rámci Mediačního centra při Fondu ohrožených dětí pobočka Prostějov.
Udržení pracovních úvazků a zvyšování kvality pracovníků prostřednictvím
odborných školení a supervizí. Spolupráce s ostatními poskytovateli sociálních
služeb i se složkami státní správy. Zachování aktuální kapacity služby v ambulantní
i terénní formě poskytované služby.
Od roku 2014 rozšíření nabídky rodinných mediací a vznik Mediačního centra při
pobočce Fondu ohrožených dětí v Prostějově. Předpokládaný počet mediačních
jednání - 55 za kalendářní rok.
Vedoucí pobočky Fondu ohrožených dětí Prostějov
V roce 2014 bude podpořeno 170 rodin
V roce 2015 bude podpořeno 180 rodin
V roce 2016 bude podpořeno 185 rodin
Kapacita ambulantní služby je 250 klientů, okamžitá kapacita 4 klienti

Kapacita terénní služby je 250 klientů, okamžitá kapacita 4 klienti
Počet klientů v rodinné mediaci - 55
Případné změny v kapacitách jsou odvislé od objemu získaných finančních
prostředků.
Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Rok

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Rok

Profese
sociální pracovník

Fyzických osob
4

Přepočtených úvazků
4,0
2014

MPSV
MŠMT

Jiné ministerstvo

Úřad vlády

Úřad práce

Ol. kraj - zřizovatel

Olomoucký kraj

Obec - zřizovatel

Jiná obec

Zdrav. Poj.

PNP

Nadace a fondy

ESF

Tržby za poskytnutí
péče
Vlastní zdroje

Jiní donátoři

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

225 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

40 000 Kč

279 920 Kč

1 379 920 Kč
465 000 Kč
1 844 920 Kč
0 Kč

1 300 000 Kč
0 Kč

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

2014

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

2014 - 2016

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1.3

Popis
opatření/popis
služby

Aktivity
k naplnění
opatření

Zachování a rozvoj služeb Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prostějov
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Prostějov (NZDM Prostějov) je služba
určena dospívající ve věku 11 až 21 let a mladým dospělým do 26 let, kteří jsou
ohrožení komplikovanými životními událostmi a rizikovým chováním.
NZDM Prostějov je registrováno u Jihomoravského kraje pod č. 6091729 dle
registru JMK.
Služba je poskytována ambulantní formou v sídle Nízkoprahového zařízení pro děti
a mládež na adrese Západní 27 Prostějov.
Z hlediska regionální úrovně se jedná o jediný typ služby tohoto typu v regionu
Prostějov, která poskytuje služby výše uvedené cílové skupině.
Zachování a rozvoj služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Prostějov 2014 - 2016
Současná provozní doba NZDM Prostějov:
Po:13-18 hodin

Út: 12-16 hodin (pouze poradenství),
St: 13-18 hodin
Pá:12-16 hodin
Provozní doba je úměrná na základě finančních dotací a personálního zabezpečení
služby
• Zajištění finančních zdrojů pro plynulý chod služby
• Realizace programů:
1. Činnost a aktivity na klubu
2. Doučování klientů
2. Program primární prevence na školách– drogová prevence a prevence
kyberšikany a kybergroomingu
• Spolupráce s ostatními institucemi v regionálním i nadregionálním měřítku
• Public relation strategie
• Navýšení úvazků
• Otevření NZDM 1 den navíc a to ve čtvrtek od 13-18 hodin.
Zodpovědný
realizátor
opatření

Vedoucí oddělení NZDM a primární prevence, vedoucí centra

Předpokládaný
počet klientů

Platí totéž jako v Aktivitách k naplnění opatření 2014 - 2016
V roce 2014 bude podpořeno cca 150 unikátních osob (na základě finančních
dotací a personálního zabezpečení)
• Ambulantní =počet klientů – 30 (jedná se o max. okamžitou kapacitu
kontaktní místnosti při skupinové aktivitě)
• Počet intervencí (30 min. jednání) – 3
Počet kontaktů (10 min. jednání) - 3
Rok

2014

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Profese
Oblastní ředitel
Vedoucí oddělení
Vedoucí centra
Sociální pracovník
Správa

Fyzických osob
1
1
1
3

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Rok

2014

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

Přepočtených úvazků
0,05
0,2
0,9
3,0
0,49
1 739 500 Kč
600 500 Kč
2 340 000 Kč

Prognóza
• RVZRM - podaná žádost - 200 000 Kč
zdrojů/
subjekty
• MPSV - podaná žádost - 1 500 000 Kč
podílející se na • OLK - bude se podávat žádost po vyhlášení dotačního řízení 370 000 Kč
financování
• Magistrát města PV - 270 000 Kč
opatření
Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1.4

Zachování a rozvoj služeb Terénních programů Prostějov

Popis
opatření/popis
služby

Služba je určena dospívající ve věku 11 až 21 let a mladým dospělým do 26 let,
kteří jsou ohrožení komplikovanými životními událostmi a rizikovým chováním.
NZDM Prostějov je registrováno u Jihomoravského kraje pod č. 2727608 dle
registru JMK.
Služba je poskytována terénní formou ve městě Prostějov v přirozeném prostředí
cílové skupiny.
Z hlediska regionální úrovně se jedná o jediný typ služby tohoto typu v regionu
Prostějov, která poskytuje služby výše uvedené cílové skupině.
Zachování a rozvoj služeb Terénních programů Prostějov 2014 - 2016

Aktivity
k naplnění
opatření

Provozní doba TP Prostějov:
Út: 12-16 hodin
Čt: 13-17 hodin
Provozní doba je úměrná na základě finančních dotací a personálního zabezpečení
služby
• Zajištění finančních zdrojů pro plynulý chod služby
• Realizace programů:
1. Terénní programy
• Spolupráce s ostatními institucemi v regionálním i nadregionálním měřítku
• Public relations strategie
• Navýšení úvazků
• Navýšení služby o 1 den navíc a to v pátek od 13-17 hodin.

Zodpovědný
realizátor
opatření

Vedoucí oddělení NZDM a primární prevence, vedoucí centra

Předpokládaný
počet klientů

Platí totéž jako v Aktivitách k naplnění opatření 2014 - 2016
V roce 2014 bude podpořeno cca unikátních osob ( na základě finančních dotací
a personálního zabezpečení)
• Terénní =počet klientů – 2 (V případě skupinové aktivity je okamžitá
kapacita 18 klientů)
• Počet intervencí (30 min. jednání) – 2
Počet kontaktů (10 min. jednání) - 2
Rok

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Profese
Oblastní ředitel
Vedoucí centra
Sociální pracovník
Správa

Návrh
struktury

Rok
Osobní náklady

2014
Fyzických osob
1
1
2

Přepočtených úvazků
0,05
0,10
1,6
0,20
2014
696 600 Kč

požadovaných
výdajů
Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

•
•
•

232 400 Kč
929 000 Kč
0 Kč

MPSV - podaná žádost - 754 000 Kč
OLK - bude se podávat žádost po vyhlášení dotačního řízení - 125 000 Kč
Magistrát města PV – 50 000 Kč

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Cíl č. 2
Opatření č. 2.1

Popis
opatření/popis
služby

Udržení a zkvalitnění stávajících návazných služeb pro seniory v Prostějově
Zachování návazné služby Rodinné centrum pro vzdělávání Prostějov (Family
center for education Prostějov)
Hlavním cílem služby Rodinného centra pro vzdělávání je podpora zvyšování účasti
socio-kulturně znevýhodněných dětí ve věku od 2 do 7let v předškolním a školním
vzdělávání.
Dílčí cíle:
1. Zajištění dopoledního programu pro předškolní děti (2-6let) nenavštěvující
klasickou mateřskou školu nebo jiné zařízení.
2. Podpora rodičovských kompetencí, směřující k přirozené změně životních
postojů na základě pozitivních vzorů.
3. Zajištění odpoledního doučovacího programu pro školní děti tak, aby se zamezilo
přestupu na speciální školu nebo jejich neúspěchu na základní škole.
4. Zajištění spolupráce s odborníky v celé šíři potřeb rodiny - pedagog, speciální
pedagog, logoped, praktický lékař, psycholog, psychiatr, PPP, SPC, orgán OSPOD
apod.
5. Zajištění motivačního programu rodiny - výlety a další volnočasová činnost.
Tato služba navazuje na aktuálně realizovaný projekt Rodinné centrum pro
vzdělávání,
intenzivně také kooperuje se Sociálně aktivizační službou, kterou o.s. Romodrom
v této lokalitě provozuje.
Forma poskytování služby je zejména ambulantní a to na adrese: Vápenice 31,
Prostějov. Služba je také doplněna terénním kontaktováním stávajících
i potenciálních nových klientů.
Cíle služby:
Zvýšit předpoklad zapojení dětí z CPV do hlavního vzdělávacího proudu.
Posílit připravenost dětí na úspěšné zahájení školní docházky a položit základ jejich
budoucí školní úspěšnosti.
Posílit rodičovské kompetence rodičů dětí a zvýšit jejich informovanost
o vzdělávacím systému v MŠ a ZŠ.
Usnadnit komunikaci rodičů se vzdělávacími zařízeními, odbourávat myšlenkové

Aktivity
k naplnění
opatření

stereotypy na obou stranách.
Leden 2014 – únor 2014 – zachování stávající služby, zajištění finančních
prostředků pro další pokračování služby
2014-2016 – zachování služby a průběžné zajišťování nových klientů (dle aktuální
kapacity centra)

Zodpovědný
realizátor
opatření

Koordinátor projektu

Předpokládaný
počet klientů

V roce 2014 bude podpořeno nejméně 10 rodin – tzn. min 10 rodičů a 15 dětí
(z toho min 5 školního věku).
V průběhu let 2015-2016 bude probíhat dobírání nových klientů na základě aktuální
kapacity.
Rok

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Profese
Vedoucí pedagog
Asistent pedagoga
Koordinátor projektu
Finanční manažer

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Rok

2014
Fyzických osob
1
1
1
1

Přepočtených úvazků
1,0
1,0
0,6
0,1
2014

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

1 004 640 Kč
451 802 Kč
1 456 442 Kč
0 Kč
2014

Předpokládané
zdroje/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Donátor
Nadační fond Albert
Nadace Tereza Maxová dětem
Nadace Agrofert Holding
Město Prostějov

Opatření č. 2.2

Popis
opatření/popis
služby

Požadovaná částka
99 556 Kč
202 522 Kč
(schváleno 50 000 Kč)
286 428 Kč
30 000 Kč

Zachování návazné služby Romodrom pro děti – Centrum předškolní výchovy
Základním účelem projektu „Romodrom pro děti – centrum předškolní vzdělávání
2014“ je zajištění včasné péče pro 25 socio-kulturně znevýhodněných dětí ve věku
od 2 do 7 let v obcích Dobromilice a Hradčany (Prostějovsko, Olomoucký kraj),
které nevyužívají běžné možnosti předškolní (případně školní) přípravy.
Hlavní cíle služby:
Zvýšit předpoklad zapojení dětí z CPV do hlavního vzdělávacího proudu.
Posílit připravenost dětí na úspěšné zahájení školní docházky a položit základ jejich
budoucí školní úspěšnosti.

Posílit rodičovské kompetence rodičů dětí a zvýšit jejich informovanost
o vzdělávacím systému v MŠ a ZŠ.
Usnadnit komunikaci rodičů se vzdělávacími zařízeními, odbourávat myšlenkové
stereotypy na obou stranách.
Tento projekt navazuje na aktuálně realizovaný projekt „Romodrom pro děti –
centrum předškolního vzdělávání 2013“.
Centrum předškolního vzdělávání intenzivně kooperuje se Sociálně aktivizační
službou, kterou o. s., Romodrom v těchto lokalitách také provozuje.
Forma poskytování služby je zejména ambulantní a to na adrese: Hradčany 12,
Hradčany – Kobeřice, okres Prostějov, 798 07. Služba je také doplněna terénním
kontaktováním stávajících i potenciálních nových klientů.
Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

2014-2016 – zachování služby a průběžné zajišťování nových klientů (dle aktuální
kapacity centra)
Koordinátor projektu
V roce 2014 bude podpořeno 25 dětí, 10 rodičů.
V průběhu let 2015-2016 bude probíhat dobírání nových klientů na základě aktuální
kapacity.
Rok

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Profese
Vedoucí pedagog
Asistent pedagoga
Metodik vzdělávání
Koordinátor projektu
Administrátor

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Rok
Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

Předpokládané
zdroje/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Opatření č. 2.3
Popis
opatření/popis
služby

2014
Fyzických osob
1
1
1
1
1

Přepočtených úvazků
1,0
1,0
0,2
0,25
0,1
2014
811 560 Kč
202 600 Kč
1 014 160 Kč
0 Kč

2014
Donátor
MŠMT
Magistrát města Prostějova

Požadovaná částka
700 000 Kč
30 000 Kč

Zachování návazné služby Pedagogicko psychologická poradna
Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov, Vrchlického 5
- cílová skupina: děti MŠ, žáci ZŠ, studenti SŠ a VOŠ, zákonní zástupci dětí, školy,
školská zařízení
- forma poskytování služby, (terénní, ambulantní): ambulantní
- stručně popsat dopad na CS: komplexní nebo zaměřená psychologická
a speciálně pedagogická diagnostika, psychologická a speciálně pedagogická

intervence při problémech, které negativně ovlivňují vzdělávání dítěte, kariérové
poradenství, reedukační péče, poradenské nebo terapeutické vedení dítěte
nebo rodin s dítětem, poradenské konzultace s rodiči, pedagogickými
pracovníky, informační a metodická činnost, příprava podkladů pro vzdělávací
opatření, metodická podpora školám v oblasti prevence rizikového chování
Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů
Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Opatření č. 2.4

Popis
opatření/popis
služby

Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Financování zajištěno z MŠMT prostřednictvím Krajského úřadu
Olomouckého kraje
Vedoucí PPP OK, pracoviště Prostějov
2014: 2500 klientů
Rok
Profese
Psycholog
Speciální pedagog
Administrativní pracovnice

2014
Fyzických osob
6
4
1

Přepočtených úvazků
5,5
4
1

Zachování návazné služby MC Cipísek
Mateřské centrum Cipísek je komunitní centrum pro rodiče pečující o děti
předškolního věku, především po dobu rodičovské dovolené.
1. Zachování a udržení MC Cipísek, kde jsou poskytované služby prevence proti
sociálnímu vyloučení rodičů pečujících o děti způsobenému sociální izolací, aktivní
trávení volného času rodin s dětmi. Zajištění odpovídajícího vzdělávání
zaměstnanců.
2. Rozšíření vzdělávání rodičů a posilování jejich rodičovských kompetencí. Zajištění
lektora vzdělávání – psycholog a pracovníka hlídání dětí.
Očekávaný dopad opatření na cílovou skupinu:
Překonání sociální izolace, navázání kontaktů s komunitou stejně znevýhodněných
osob, předávání rad a zkušeností, možnost zapůjčit si vzdělávací literaturu. Zvykání
dětí na kolektiv, usnadnění nástupu do mateřské školy i návratu matky do
zaměstnání. Inspirace rodičů pro činnost s dítětem doma (programy výtvarné,
hudebně pohybové), všestranný rozvoj dovedností dítěte. Psychická relaxace pro
ženy, zvýšení sebedůvěry, upevnění vzájemných vztahů v rodině, podpora
angažovanosti otců v rodině a posílení rodičovských kompetencí.
2014 – 2016 – zachování služby
Zodpovědný realizátor: Koordinátor -manažer Občanského sdružení Mateřské
centrum Prostějov
Celkový počet klientů v roce 2014 - 150
Počet kontaktů (návštěv rodin za rok) – 4500

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Cíl č. 3
Opatření č. 3.1

Popis
opatření/popis
služby

Aktivity
k naplnění
opatření

Rok

2014

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

900 000 Kč
350 000 Kč
1 250 000 Kč
0 Kč

Zpracování nových opatření k zajištění komplexní péče rodiny, děti a mládež
v Prostějově
Vznik zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Klokánek v Prostějově
Pro děti ve věku 0 - 18 let, které jsou ohroženy společensky nežádoucími vlivy,
násilím v rodině, trestnou činností či jinými, pro jejich zdárný vývoj ohrožujícími jevy,
bude v Prostějově zřízeno pobytové zařízení Klokánek. V Klokánku najde přechodný
domov až 16 dětí. Mladí dospělí ve věku 18 - 26 let budou moci v zařízení i po
dovršení věkové hranice zletilosti nadále zůstávat, připravují-li se na budoucí
povolání, či se jedná o sourozeneckou skupinu nebo z důvodu mateřství a potřeby
dohledu nad péčí o dítě.
Přechodný domov bude nabídnutý ve čtyřech bytech s kapacitou 4 dětí na bytovou
jednotku. O děti bude pečovat v týdenních turnusech vždy jedna stálá pracovnice „teta“, která bude zajišťovat péči o děti i o domácnost. Dětem bude zajištěno stabilní
domácí prostředí a nezbytná podpora a pomoc v pro děti nepříznivé situaci.
Klokánek bude zajišťovat dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
služby sociální rehabilitace. V rámci svých služeb bude pracovat nejen s dětmi, ale
také s jejich rodinami tak, aby byl zajištěn návrat dětí do jejich původní rodiny,
případně rodiny náhradní.
jaro - podzim 2014 - realizace rekonstrukce objektu, příprava k registraci
podzim 2014 - výběr vhodných pracovníků na pozici sociální pracovník a na pozici
pracovník zajišťující přímou práci s dětmi - „teta“
2015 - zahájení provozu zařízení
2016 poskytování služeb zařízení

Zodpovědný
realizátor
opatření

předsedkyně FOD, vedoucí pobočky FOD Prostějov

Předpokládaný
počet klientů

2014 - 0 dětí
2015 - 40 dětí
2016 - 40 dětí
Aktuální/momentální kapacita bude 16 dětí
Případné změny v kapacitách jsou odvislé od objemu získaných finančních
prostředků.
Rok

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Profese
sociální pracovník
pracovník v přímé péči
údržbář
vedoucí zařízení

2014 - 2016
Fyzických osob
2
8
1
1

Přepočtených úvazků
1,5
8,0
0,5
0,5

2014

Olomoucký kraj

Obec - zřizovatel

Jiná obec

Zdrav. Poj.

PNP

Nadace a fondy

ESF

Tržby za poskytnutí
péče

Vlastní zdroje

Jiní donátoři

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

9.500.000 Kč

500.000 Kč

Úřad práce
0 Kč

Ol. kraj - zřizovatel

Úřad vlády
0 Kč

0 Kč

Jiné ministerstvo
0 Kč

0 Kč
0 Kč
0 Kč
10 000 000 Kč

MPSV
MŠMT

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

0 Kč
0 Kč

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Rok

2014

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

8. Pracovní skupina Národnostní menšiny a cizinci
Seznam členů pracovní skupiny
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jméno a příjmení

Název organizace

Žižková. Michaela, Ing. et Bc
Petrželová Gabriela, Bc.
Poskočilová Lenka, Mgr.
Kočíř Petr, Bc.
Brativnyk Marjana, Mgr.
Hangurbadžo Viliam

Člověk v tísni, o. p. s.
Magistrát města Prostějova
o. s. Žebřík
Policie ČR
Romodrom, o. s.
Člověk v tísni, o. p. s.

Popis cílových skupin
1) Národnostní menšiny
Skupinu tvoří příslušníci sociálně vyloučených romských komunit. Specifická problematika cílové
skupiny v Prostějově jsou následující:
• Sociální propad, zadluženost
• Obtíže s prosazování oprávněných zájmů – typicky komplikace při jednání se soukromými majiteli
ohledně nájemních vztahů, zabezpečení potřebné lékařské péče při přechodu k novým
pojišťovnám, obtíže při jednání se zaměstnavateli
• Problémové finanční strategie - předluženost a nedostupnost legálního zaměstnání

•
•

Nevyhovující bydlení a nepropustnost trhu s bydlením
Bezpečnostní situace a kriminalita

2) Cizinci
Cizinci jsou osoby s jiným než českým státním občanstvím, zahrnuje občany EU a občany z tzv. 3.
zemí, kteří zde smí pobývat na základě uděleného povolení. (zvláštní skupinou jsou osoby, které v ČR
požádaly o azyl, tj. mezinárodní ochranu nebo jim tato ochrana byla přiznána, tyto osoby jsou v okrese
Prostějov zastoupeny minimálně). K 1. 10. 2013 bylo v okrese Prostějov evidováno celkem 1.351
cizinců, z toho 977 s trvalým pobytem a 374 s přechodným pobytem. Ženy tvoří 46%, z toho 80%
s trvalým pobytem a 20%. S přechodným pobytem. Počet cizinců se výrazně nemění. Největší skupinu
cizinců tzv. 3 zemí tvoří občané Ukrajiny, Vietnamu a Moldávie.
Cílová skupina osob, ke které se vztahuje činnost pracovní skupiny pro cizince a národnostní menšiny
je charakterizována nízkým ekonomickým kulturním a sociálním kapitálem – v tom spočívá její
hendikep.
Popis činností pracovní skupiny
Většina členů pracovní skupiny pro národnostní menšiny a cizince pracovala souběžně s expertní
skupinou pro národnostní menšiny a cizince. Tato skupina vznikla z opatření č. 3.1 Zpracování
koncepce poskytování sociálních a navazujících služeb pro národnostní menšiny a cizince
v Prostějově. Opatření mělo za cíl přispět k sociální integraci cílových skupin prostřednictvím koncepční
spolupráce zainteresovaných rezortů, prostřednictvím zachováni a rozvoje sociálních a návazných
služeb. Dále mapovat a vytvořit koncepci komplexního systému služeb poskytovaných NNO a statní
správou v oblastech bydleni, vzděláváni a pracovního uplatnění cílových skupin. Činnost expertní
skupiny pro národnostní menšiny a cizince vznikl v průběhu měsíců leden až březen 2012. V těchto
měsících oslovovala vedoucí pracovní skupiny jednotlivé odborníky na daná témata do expertního týmu,
na kterých se členové pracovní skupiny shodli. V koncepci jsou zpracována tyto oblasti: zaměstnanost,
vzdělávání, bydlení a zdravotní oblast. Pracovní skupina pro národnostní menšiny a cizince nejprve
definovala specifické zadání a strukturu dle dané oblasti a následně expertní skupina toto téma
zpracovala. Expertní skupina se scházela průběžně během celého roku a dle jednotlivých témat
oslovovala i hosty, kteří byli přizváni z důvodu jejich specifické odbornosti a dlouholeté praxe. Jakmile
expertním tým zpracoval dané téma dle struktury, prošla tato textová část připomínkovacím procesem
členů pracovní skupiny pro národnostní menšiny a cizince. Po této fázi byl text schválen a připraven k
finalizaci a komplementaci celé koncepce. Cely dokument je možný ke zhlédnutí na webovém portálu
města Prostějova.
Přehled stávajících sociálních a návazných služeb
Opatření
č.
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Název organizace

Druh služby

Člověk v tísni, o. p. s.
Romodrom, o. s.
Žebřík, o. s.
Člověk v tísni, o. p. s.
Člověk v tísni, o. p. s.
Člověk v tísni, o. p. s.
Žebřík, o. s.
Žebřík, o. s.

Terénní programy
Sociálně aktivizační služby
Odborné sociální poradenství
Kariérní poradenství
Podpora vzdělávání
Dluhové poradenství
Multikulturní klub
Doučování dětí cizinců

SWOT analýza
Cílová skupina osob, ke které se vztahuje činnost pracovní skupiny pro cizince a národnostní menšiny
je charakterizována nízkým ekonomickým, kulturním a sociálním kapitálem – v tom spočívá její
hendikep.
Silné stránky
• dobrá kvalita stávajících poskytovaných služeb
• pružnost stávajících poskytovatelů reagovat na aktuální potřeby cílových skupin
• úspěšné navazování nových kontaktů s cílovou skupinou
• Rozvíjející se spolupráce organizací zapojených v KPSS při poskytování služeb (ČvT + Žebřík,
,ČvT + FOD, Žebřík + Poradna pro rodinu, Žebřík + ÚP, velmi úzká spolupráce Magistrátu
města PV + ČvT, Romodrom, FOD,
• dobrá spolupráce s krajskou koordinátorkou pro národnostní menšiny
• romská poradkyně na 0,5 úvazku při Magistrátu města PV
• vstřícný postoj města k informování o službách (Radniční listy + elektronický katalog sociálních
služeb)
• působí zde terénní pracovníci (ČvT, Žebřík, FOD, Romodrom a sociální pracovníci Magistrátu
města Prostějov)
• zvyšující se počet romských dětí v MŠ, ZŠ oproti dřívější době, kdy děti byly umístěny ve
zvláštních školách
• existence prostoru pro sdílení informací a aktualit v oblasti sociálních služeb,
• vytvoření komunikačního kanálu mezi poskytovatelem a Magistrátem města Prostějov (řídící
skupina, pracovní skupina)
• nová služba – doučování dětí pro cizince
Slabé stránky
• není dostatečně zmapována situace národnostních menšin v PV (důraz na bydlení,
zaměstnanost) – ověřit v analýze vytvořenou expertním týmem
• chybí soc. služba - sociální rehabilitace pro návrat na trh práce
• nedostatek pracovních příležitostí pro lidi s nízkou kvalifikací
• soc. služba - raná péče pro děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí poskytována
pouze ul. Vápenice a Hradčany
• školy téměř nevyužívají pedagogické asistenty
• velký počet dětí nad 15 let, které nemají další vzdělání a jsou po ZŠ evidovány na ÚP a nízký
počet studujících u romské menšiny
• problematické uznávání vzdělání cizinců
• nízká finanční gramotnost
• nevhodné prostory pro multikulturní klub (Žebřík, o.s. – vysoká poptávka - omezená kapacita)
• nedostatečně řešená problematika bydlení pro osoby s nízkým příjmem (klesající počet
městských bytů, nejasné podmínky pro využívání sociálního bytu, chybí sociální byty pro celé
rodiny s dětmi)
• hustá síť heren v centru města
• nárůst neřešeného gamblingu, alkoholismu a následně dlužnictví
u romských skupin
• není pracovník města pro oblast cizinců
• chybí systematické víceleté financování NNO

Příležitosti
• NNO + samospráva spolu spolupracují
a vstupují do partnerství
• Možnost získat finance z ESF
• Prostor pro multikulturní aktivity.
• ponechání dosud nezprivatizovaného bytového fondu ve vlastnictví města
• vznikl prostor pro práci s celou rodinou (budova před rekonstrukcí – Žebřík)
• platnost nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014
• zavedení finanční gramotnosti na
II. stupeň ZŠ
Ohrožení
• systém financování může vést k ohrožení fungování NNO
• chybějící legislativa ve vztahu
k zadlužování
• ekonomická krize – propouštění nejvíce doléhá na cizince a Romy
• obtížný kontakt s cizinci ohledně drogové oblasti – výroba, obchod
• diskriminace menšin v oblasti bydlení
• Diskriminace při získávání „lepší“ práce
• alkoholismus, dlužnictví, gambling – neřešená problematika
• nový cizinecký zákon
Přehled cílů a opatření pracovní skupiny Národnostní menšiny a cizinci
Cíl č. 1
Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro národnostní menšiny
a cizince v Prostějově
Cíl č. 2
Udržení a zkvalitnění stávajících návazných služeb pro národnostní menšiny
a cizince v Prostějově
Cíl č. 1
Opatření č. 1. 1
Opatření č. 1. 2
Opatření č. 1. 3

Cíl č. 2
Opatření č. 2. 1
Opatření č. 2. 2
Opatření č. 2. 3
Opatření č. 2. 4
Opatření č. 2. 5

Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro národnostní menšiny
a cizince v Prostějově
Zachování služby terénní programy
Stabilní zajištění sociálně aktivizační služby pro rodinu s dětmi, poskytované
organizaci o. s. Romodrom v okrese Prostějov
Zachování sociální služby odborné sociální poradenství Poradna pro cizince, Žebřík,
o. s.
Udržení a zkvalitnění stávajících návazných služeb pro národnostní menšiny
a cizince v Prostějově
Kariérní poradenství poskytované prostřednictvím organizace Člověk v tísni,
o. p. s
Zachování návazné služby podpory vzdělávání
Zachování návazné služby- dluhové poradenství
Zachování a zajištění pokračování integračních aktivit pro cizince prostřednictvím
organizace Žebřík, o. s. – Multikulturní klub
Zachování a zajištění pokračování integračních aktivit pro cizince prostřednictvím
organizace Žebřík, o. s. – doučování dětí cizinců

Cíl č. 1
Opatření č. 1. 1
Popis
opatření/popis
služby

Aktivity
k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor
opatření

Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro národnostní menšiny
a cizince v Prostějově
Zachování služby terénní programy
Viz. Registrace č. 8373997
Služba terénní programy je poskytována v okrese Prostějov, je určena pro osoby
žijící v sociálně vyloučených lokalitách. Služba je poskytována v přirozeném
prostředí klienta, popř. v kanceláři.
Služba je poskytována v bytě klienta nebo v kanceláři.
Pracovní doba je od 8.00 do 16.30 hod. TSP mají určené konzultační hodiny
v kanceláři, jinak jsou v terénu. Uživatelé služby mohou využít sociálního,
dluhového, pracovního a sociálně právního poradenství.
Hlavní aktivitou je kontaktování zájemců v jejich přirozeném prostředí, motivování ke
spolupráci a řešení problémů a změně životních strategií. Poté se stanoví hlavní cíl
a dílčí kroky vedoucí k naplnění hlavního cíle s cílem, aby se uživatel co nejvíce sám
aktivně podílel na řešení své situace.
Ředitel pobočky Člověk v tísni o.p.s. Olomouc
Kapacita služby - odvíjí se od množství a složitosti problémů, dlouhodobě jeden
pracovník pracuje zhruba s dvaceti uživateli služby.

Předpokládaný
počet klientů

Předpokládané roční počty klientů:
• v roce 2014 – 100 unikátních osob
• v roce 2015 – 100 unikátních osob
• v roce 2016 – 100 unikátních osob

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Rok

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Rok

Fyzických osob

Terénní sociální pracovník

Přepočtených úvazků
0,5 koordinátor služeb,
0,4 – manažer projektu

3

2014

Jiní donátoři

Vlastní zdroje

Tržby za poskytnutí
péče

ESF

Nadace a fondy

PNP

Zdrav. Poj.

Jiná obec

Obec - zřizovatel

Olomoucký kraj

Ol. kraj - zřizovatel

Úřad práce

1 331 500 Kč
336 000 Kč
1 667 500 Kč
0 Kč

Úřad vlády

Jiné ministerstvo

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

MPSV
MŠMT

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

2014 - 2016

Profese

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

5 757 908 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč
0 Kč

2014

Částka uvedená v tabulce je za terénní služby, dluhové poradenství a SAS
dohromady na období říjen 2013 – březen 2015. Tato částka je financována v rámci
Individuálního projektu Olomouckého kraje.
Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1. 2

Popis
opatření/popis
služby

Aktivity
k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů
Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Stabilní zajištění sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, poskytované
organizací o. s. Romodrom v okrese Prostějov
Jedná se o registrovanou službu č. 5500705, jejíž cílovou skupinou jsou osoby žijící
v sociálně vyloučených lokalitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo
jsou tímto způsobem života ohroženy. Dále taky dětí a mládež ve věku od 6 do 26
let, ohrožené společensky nežádoucími jevy, etnické menšiny, rodiny s dětmi.
Služba je poskytována terénně v přirozeném prostředí uživatelů v obcích na
Prostějovsku, taky ambulantně v kanceláři na adrese Vápenici 31, Prostějov.
Smyslem sociálně aktivizační služby je zajistit podnětné prostředí pro výchovu dětí,
komplexní práce s celou rodinou zaměřena na posilování schopností rodičů při
vedení domácností a zvládaní výchovných situací, podpora rodičů a děti při přípravě
na školní vyučování, hledání vhodného pracovního uplatnění a rozvoj dovednosti při
rodinném hospodaření. Nabízíme taky pomoc při řešení dluhových problémů,
hledání dostupného bydlení, apod.
a) poskytování služby 6 pracovníky na období 2014
b) Služba klade důraz na podporu uživatelů v oblastech rodinného soužití
a výchovy dětí. Zaměřujeme se především na tyto oblasti: podpora fungování
rodiny, podpora vzdělávaní a školní poradenství, volnočasové aktivity, dávkové
a dluhové poradenství, pomoc při sestavování rodinného rozpočtu
a poradenství v oblasti finančního hospodaření, pomoc při hledání vhodného
bydlení, pomoc při jednaní s úřady, pomoc při uplatnění na trhu práce, podpora
inkluze o kontaktu se sociálním okolím, podpora při řešení sociálně-zdravotní
problematiky. Poskytování služby probíhá především formou poradenství,
jednání
v zájmu
klienta,
asistence,
pomoci
s listinami
a doprovodů. Důraz klademe na systematickou dlouhodobou práci s celým
rodinným systémem.
Vedoucí sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
V roce 2014 bude podpořeno cca 120 unikátních osob.
Okamžitá kapacita při 6 pracovnicích je 6 uživatelů.
Rok
Profese
Vedoucí služby

2014
Fyzických osob
1

Přepočtených úvazků
0,60

Sociální pracovník
Pracovník v sociálních
službách
Vedoucí organizace
Administrativní pracovníci

3

2,40

3

3

5
7

0,50
0,70

Rok

2 487 551 Kč
583 500 Kč
69 500 Kč

MŠMT

Jiné ministerstvo

Úřad vlády

Úřad práce

Ol. kraj - zřizovatel

Olomoucký kraj

Obec - zřizovatel

Jiná obec

Zdrav. Poj.

PNP

Nadace a fondy

ESF

Tržby za poskytnutí
péče
Vlastní zdroje

Jiní donátoři

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

200 000 Kč

0 Kč

108 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

MPSV

469 00 Kč
3 071 051 Kč
0 Kč

2 763 051 Kč

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

2014

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

2014

Osobní náklady
Provozní náklady
Dlouhodobý majetek
(kancelářské potřeby apod.)
Služby (telefon, internet)
Celkem
Investiční náklady

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1. 3

Zachování sociální služby odborné sociální poradenství Poradna pro cizince,
Žebřík, o. s.
Odborné sociální poradenství Poradna pro cizince, i. č. 8969620
Cílová skupina: mladí dospělí (19 - 26 let), dospělí (27 - 64 let)
Forma, čas a místo poskytování:

Popis
opatření/popis
služby

ambulantní
Po 13:00 - 18:00, St 8:30 - 12:30, 13:00 - 18:00
zařízení Centrum podpory cizinců, Vrahovická 83 Prostějov, Dům služeb
terénní
8:30 - 12:30 Prostějov
Dopad na cílovou skupinu:

Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

•
•
•

zvýšení informovanosti
zvýšení dovednosti uplatnit svá práva a zájmy
prevence sociopatologických situací

2014 zachování služby
Manažer sociální služby
V roce 2014, 2015, 2016 bude podpořeno cca 70 unikátních osob ročně.
Terén = okamžitá kapacita 1
Ambulantní = okamžitá kapacita 1
Rok

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

2014

Profese
Vedoucí služby
Sociální pracovník
Pracovník v sociálních
službách
Vedoucí organizace
Administrativní pracovníci

Fyzických osob
1
1

Přepočtených úvazků
0,1
0,45

1

0,1

1
1

0,05
0,1

Rok

Zdrav. Poj.

PNP

Nadace a fondy

ESF

Tržby za
poskytnutí péče

Vlastní zdroje

Jiní donátoři

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

2000 Kč

Obec - zřizovatel
0 Kč

0 Kč

Olomoucký kraj
0 Kč

Jiná obec

Ol. kraj - zřizovatel
0 Kč

20 000 Kč

Úřad vlády

37000 Kč
322 000 Kč
0 Kč

Úřad práce

Jiné ministerstvo
0 Kč

4000 Kč

0 Kč

MŠMT
0 Kč

279 000 Kč
43 000 Kč

0 Kč

MPSV
2014

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

30 0000 Kč

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

2014

Osobní náklady
Provozní náklady
Dlouhodobý majetek
(kancelářské potřeby apod.)
Služby (telefon, internet)
Celkem
Investiční náklady

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb Města Prostějova do skupiny A

Cíl č. 2

Opatření č. 2. 1

Popis
opatření/popis
služby
Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Udržení a zkvalitnění stávajících návazných služeb pro národnostní menšiny
a cizince v Prostějově
Kariérní poradenství poskytované prostřednictvím organizace Člověk v tísni
o.p.s.
Navazující služba kariérního poradenství je poskytována na Prostějovsku a je
realizována individuální či skupinovou formou, především žákům posledních
2 ročníků ZŠ a studentům prvních ročníků učilišť ze sociálně znevýhodněného
prostředí. Služby navazuje na terénní programy organizace Člověk v tísni o.p.s.
Cílem služby je zvyšování kvalifikace mladých lidí ze sociálně znevýhodněného
prostředí, motivace k dokončení školy a pokračování ve studiu i po povinné školní
docházce, posílení sociálních kompetencí.
2014 – 2016 – zachování služby
Ředitel pobočky Olomouc Člověk v tísni o.p.s.
7 dětí v individuálním poradenství, 300 dětí ve skupinovém poradenství

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Rok

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Rok

Předpokládané
zdroje/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Opatření č. 2. 2

Popis
opatření/popis
služby

Aktivity

Profese
Kariérní poradce

2014
Fyzických osob
1

Přepočtených úvazků
0,5
2014

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

Donátor
Olomoucký kraj

160 800 Kč
22 200 Kč
183 000 Kč
0 Kč
2014
Požadovaná částka
183 000 Kč

Zachování návazné služby podpory vzdělávání
Návazná služba podpora vzdělávání v rodinách se zaměřuje na práci s dětmi
v domácnostech s cílem aktivně zapojit rodiče do domácí přípravy svých dětí a do
komunikace se školou. Aktivita je založena na dlouhodobé dobrovolnické službě.
Koordinátor služby nabírá dobrovolníky, zajišťuje úvodní pedagogickou diagnostiku
dětí a spolupracuje s rodinami a školami. Dobrovolníci realizují doučování přímo
v rodinách.
Je určena pro osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách a je poskytována
v domácnostech klientů.

k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

2014 – 2016 – zachování služby

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Rok

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Rok

Předpokládané
zdroje/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Opatření č. 2. 3

Popis
opatření/popis
služby

Aktivity
k naplnění
opatření

Ředitel pobočky Olomouc Člověk v tísni o.p.s.
20 za rok

Profese
Dluhový poradce

2014
Fyzických osob
1

Přepočtených úvazků
0,5
2014

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

160 800 Kč
22 200 Kč
183 000 Kč
0 Kč
2014

Donátor
Olomoucký kraj

Požadovaná částka
183 000 Kč

Zachování návazné služby – dluhové poradenství
Služba je registrována pod názvem terénní programy, viz Registrace č. 8373997.
- cílová skupina – jednotlivci i rodiny potýkající se s nepříznivou dluhovou situací
- služba navazuje na terénní programy ČvT
- forma poskytování služby – terénní, popř. ambulantní – Rostislavova 26, 796 01
Prostějov
Cílem protidluhového poradenství je prevence zadlužování v rodinách, tj. zvyšování
finanční gramotnosti, umění hospodařit s rodinným rozpočtem, prozíravost
v mimořádných výdajích apod.
-dopad na cílovou skupinu – klienti budou zorientováni ve své situaci, znají principy
vymáhání pohledávek a průběh exekučního řízení, vědí, jakými způsoby se může
jich situace vyvíjet, vědí, koho kontaktovat v případě potřeby;
2014 – 2016 – zachování služby
• poskytnutí základního poradenství v oblasti dluhů – prevence zadlužování,
informace o nevýhodnosti a rizicích nebankovních poskytovatelů v rámci
individuální práce s rodinou
• návody k optimálnímu zvládání neschopnosti splácet dluhy, podpora kontaktu
s věřiteli s cílem uzavření dohod (splátkové kalendáře), které nevyústí v podání
žaloby, exekuci majetku aj.
• skupinová setkání s rodinami zacílená na rizika půjček a nekalých praktik
• pomoc s listinami – komunikace s věřiteli, exekutory, popř. asistence jednání

•

Ředitel pobočky Člověk v tísni o.p.s. Olomouc
V letech 2014 – 2016 bude podpořeno 100 osob.
Rok

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Rok

2015 - 2016

Fyzických osob
1

Přepočtených úvazků
1
2014

MŠMT

Jiné ministerstvo

Úřad vlády

Úřad práce

Ol. kraj - zřizovatel

Olomoucký kraj

Obec - zřizovatel

Jiná obec

Zdrav. Poj.

PNP

Nadace a fondy

ESF

Tržby za poskytnutí
péče
Vlastní zdroje

Jiní donátoři

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

5 757 908 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

332 875 Kč
84 000 Kč
416 875 Kč
0 Kč

MPSV

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

2014

Předpokládané
zdroje/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

2014

Profese
Dluhový poradce

0 Kč

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

0 Kč

Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

spolupráce při sepisování a podávání návrhu na oddlužení zprostředkování
kontaktů s dalšími organizacemi

Částka uvedená v tabulce je za terénní služby, dluhové poradenství a sociálně
aktivizační služby, dohromady na období říjen 2013 – březen 2015. Tato částka je
financována v rámci Individuálního projektu Olomouckého kraje.

Opatření č. 2. 4

Popis
opatření/popis
služby

Zachování a zajištění pokračování integračních aktivit pro cizince
prostřednictvím organizace Žebřík, o. S – Multikulturní klub
1) Poskytování Multikulturního klubu pro rodiče s dětmi
cílová skupina:
rodiče cizinci s dětmi 0 – 6 let
forma poskytování služby:
ambulantní, Centrum podpory cizinců, Vrahovická 83 Prostějov, Dům služeb
dopad na CS:
• podpora integrace a adaptace rodičů a dětí

Aktivity
k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

• prevence sociální izolace
• rozvoj porozumění a komunikativních dovedností dětí a rodičů
• příprava dětí na vstup do mateřské školy
1) Multikulturní klub pro rodiče s dětmi
• úterý, čtvrtek dopoledne 9:30 – 11:30
• pedagogický program pro děti zaměřený na český jazyk
• odborný program pro rodiče (přednášky, besedy, tvořivé dílny)
• svépomocný program (sdílení, výměna zkušenosti, budování kontaktů)
2041: financování zajištěno z Blokového grantu program švýcarsko-české
spolupráce
2015 – 2016: zajištění udržitelnosti z dalších zdrojů (PV, MPSV, Kraj)
koordinátor projektu

Klub pro rodiče s dětmi

2014
30

Rok
Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Profese
pedagogický pracovník
pracovník s dětmi
lektoři
koordinátor
celkem

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Rok

Předpokládané
zdroje/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

2015
30
2014

Fyzických osob
1
2
2
2

Přepočtených úvazků
0,2
0,15
0,1
0,2
0,65
2014

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

234 510 Kč
40 490 Kč
275 000 Kč
0 Kč

Rok
Donátor
Nadace Partnerství
Ministerstvo vnitra
Město Prostějov
Příspěvky klientů
Celkem

2016
30

2014
Požadovaná částka
83 540 Kč
185 000 Kč
6 000 Kč
460 Kč
275 000 Kč

Opatření č. 2.5

Popis
opatření/popis
služby

Aktivity
k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Zachování a zajištění pokračování integračních aktivit pro cizince
prostřednictvím organizace Žebřík, o. S – Doučování dětí cizinců
Poskytování doučování pro dětí cizinců
cílová skupina:
děti cizinců v předškolním věku
forma poskytování služby:
ambulantní, Centrum podpory cizinců, Vrahovická 83 Prostějov, Dům služeb
dopad na CS:
• podpora integrace a adaptace dítěte
• rozvoj komunikativních dovedností
• příprava na vstup do základní školy
• prevence sociální izolace
Doučování
2014 - 2016
• 1 x týdně 2 vyučovací hodiny odpoledne
• skupinová výuka
2014 - 2016
Financování zajištěno formou veřejné zakázky Správy uprchlických zařízení,
případně přispívají klienti.
koordinátor projektu

Doučování dětí cizinců

2014
5

2015
5

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Rok

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Rok

Předpokládané
zdroje/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Rok
2014
Donátor
Požadovaná částka
Správa uprchlických zařízení
40 000 Kč
Příspěvky klientů
3 000 Kč
Celkem
43 000 Kč

Profese
pedagogický pracovník
Administrace

2014
Fyzických osob
1
1

2016
5
2015 - 2016

Přepočtených úvazků
DPP 100 h
DPP 20 h.
2014

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

33 000 Kč
10 000 Kč
43 000 Kč
0 Kč

9. Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Seznam členů pracovní skupiny
1.
2.
3.
4.
5.

Jméno a příjmení

Název organizace

Kalla Jan, Bc.
Kučerová Jana
Kolaříková Pavlína, Bc.
Fiala Břetislav, Mgr.
Brzoska Lukáš, DiS.

Azylové centrum Prostějov, o. p. s.
Společnost Podané ruce, o. p. s.
Člověk v tísni, o. p. s.
Romodrom, o. s.
Magistrát města Prostějova

V průběhu se ještě účastnila PhDr. Iva Velková, kterou nahradila Jana Kučerová.
Popis činností pracovní skupiny
Pracovní skupina obsahuje zástupce služeb sociální prevence, které pracují s cílovou skupinou Osob
ohrožených sociálním vyloučením. Krom nich je ve skupině i zástupce Magistrátu města Prostějova –
kurátor pro dospělé, což je velmi pozitivní, neboť je to současně zástupce zadavatele v pracovní
skupině, a má dlouhodobé zkušenosti s prací s cílovou skupinou. Všichni členové pracovní skupiny
pracují v sociální sféře dosti dlouhou dobu, dají se považovat za odborníky v dané oblasti. První setkání
pracovní skupiny vážící se k tomuto projektu se uskutečnil v měsíci červen 2012, dále se skupina
scházela dle potřeby návazně na plán činnosti, pokyny řídící skupiny a potřeby zpracování důležitých
dokumentů.
V rámci skupiny byla aktualizována a doplněna SWOT analýza, dále se zpracovávaly a odevzdávaly
k dalšímu zpracování podklady pro sociodemografickou analýzu, analýzu potřeb uživatelů a analýzu
finančních zdrojů. Důležitým výstupem pracovní skupiny jsou vypracovaná opatření pro výše uvedenou
skupinu.

Popis cílové skupiny
1. Azylové centrum Prostějov, o. p. s. - cílovou skupinu tvoří muži a ženy bez přístřeší,
v nepříznivé životní a sociální situaci, osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním
vyloučením, které potřebují pomoc při zajišťování základních životních potřeb.
Další část cílové skupiny tvoří osamělí rodiče s dětmi, kteří se dostali do nepříznivé životní a sociální
situace spojené se ztrátou bydlení
2. Společnost Podané ruce, o. p. s. - primární cílovou skupinu tvoří uživatelé nelegálních drog –
problémoví
uživatelé nelegálních drog, uživatelé těkavých látek, příležitostní uživatelé nelegálních drog,
experimentátoři a mladiství, uživatelé nelegálních drog přecházející na rizikové užívání, uživatelé
s kombinovanou závislostí. Sekundární cílovou skupinu tvoří abstinující uživatelé, rodiče a blízcí
výše uvedených osob
3. Člověk v tísni, o. p. s. - Cílovou skupinou služby terénní programy jsou osoby starší 18 let, které
se nacházejí v nepříznivé životní situaci.
4. Romodrom, o. s. - Cílovou skupinou služby jsou rodiny s dětmi, i jednotlivci, žijící v sociálně
vyloučených lokalitách nebo jsou sociálním vyloučením ohrožení.

Jaké osoby tato cílová skupina zahrnuje
ad 1/ osoby bez přístřeší muži i ženy, osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením.
Osamělí rodiče s dětmi.
ad 2/ osoby užívající nelegální látky, osoby blízké, abstinující osoby od nelegálních látek.
ad 3/ osoby starší 18 let, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci
ad 4/ osoby sociálně vyloučené nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením
Specifická problematika cílové skupiny v Prostějově
ad 1/ osoby, které se ocitly bez přístřeší, které se nacházejí ve složité životní a sociální situaci, jejichž
cílem je zabezpečení základních životních potřeb a bydlení. Často se jedná o lidi bez finančních
prostředků. Prioritou je zajištění finančních prostředků buď formou sociálních dávek, nebo zajištění
zaměstnání. Dalším problémem je to, že jim chybí mnohdy základní sociální dovednosti a orientace
v sociálním systému. Velmi často mají základní vzdělání, takže jejich uplatnění na trhu práce je
minimální. Mnohdy je u nich rozvinuta některá forma závislosti, např. alkohol, drogy apod., což následně
přináší problémy se zařazením do normálního života a pracovního procesu. Důsledkem rizikového
způsobu života u některých osob je špatný zdravotní stav, mnohdy nemají ani svého lékaře, neléčí se.
U některých osob převládá spokojenost se současným stavem, a nemají zájem tuto svou situaci řešit,
takže u nich přetrvávají rizika spojená s bezdomovectvím, a to jak zdravotní, tak i velmi problematický
životní styl. Osoby vyskytující se přímo na ulici se snažíme podchytit a pomoci jim formou terénních
programů. Odborný terénní sociální pracovník kontaktuje tyto osoby přímo na ulici, kde se nacházejí, a
snaží se jim nabídnout pomoc. V některých případech se to daří, bezdomovci ho znají, získal si jejich
důvěru a někteří z nich využívají služeb Azylového centra Prostějov.
Specifickou skupinou jsou rodiče s dětmi, kteří se zejména díky dluhům a následným exekucím dostali
do neřešitelné, a pro ně velmi stresující situace, kdy nemají zajištěno bydlení, či o něj v důsledku
neschopnosti platit základní životní potřeby přišli.
ad 2/ Většinu klientely služby tvoří problémoví uživatelé drog. Jedná se především o injekční uživatele
pervitinu a heroinu. U těchto skupin uživatelů se v mnoha případech jedná o polymorfní užívání několika
druhů drog, střídavě či najednou (pervitin, THC, nelegálně léky, sezónně opium, LSD a jiné syntetické
drogy, lysohlávky, extáze, toluen). Nejčastěji se jedná v Prostějově o užívání pervitinu v kombinaci
s THC a alkoholem. Důsledkem pravidelnějšího a dlouhodobějšího užívání se přibližně čtvrtina výše
uvedené klientely dostává mimo sociální síť, je bez sociálního zázemí, je vyloučena ze škol nebo práce,
z rodiny a je bez finančních prostředků. Ambulantní i terénní práce směřuje k minimalizaci rizik
spojených s užíváním nelegálních látek, ať už z hlediska zdravotního, sociálního nebo z hlediska
psychického. S klienty pracujeme na zvýšení jejich sociálních dovedností, na navrácení se do sociální
sítě, na jejich motivaci ke změně životního stylu, k abstinenci. Podporujeme je a učíme je jak zvládat
životní situace bez užití drog. Společně s klienty se snažíme o to, aby jejich sociální propad se zastavil
a oni začali být schopní se starat sami o sebe. Zajímáme se i o vzdělání uživatelů a o možnosti, jak se
uživatelé mohou znovu zapojit do vzdělávacího systému, do pracovního procesu. Motivujeme je
k obnovení kontaktů s blízkými osobami a řešení narušených vztahů v jejich blízkém okolí.
ad 3/ Specifická problematika cílové skupiny v Prostějově:
• předluženost, problémy se zvládáním rodinného rozpočtu, dlouhodobá nezaměstnanost, nízká
uplatnitelnost na trhu práce, sociální propad
• obtíže s prosazováním oprávněných zájmů – např. při jednání týkajících se nájemních vztahů,
jednání se zaměstnavateli či jinými institucemi
• nevyhovující bydlení či nedostupnost bydlení

Cílovou skupinou jsou osoby, které nedosáhnou na běžně dostupné služby, protože o nich neví nebo je
neumí využít a dále jsou často nezaměstnaní, závislí na sociálních dávkách, mají nízký nebo žádný
příjem.
ad 4/ Specifickou problematiku cílové skupiny představují faktory spojené s fenoménem sociálního
vyloučení - vysoká míra chudoby, nízká nebo žádná kvalifikace, nezaměstnanost, praktické vyloučení
z trhu s nájemním bydlením, často hrozící ztráta bydlení; vysoká zadluženost, nízká právní a finanční
gramotnost, obtíže při kontaktu s institucemi; nízká participace na budování společensky uznávaných
hodnot, často pociťovaný despekt a nenávist ze strany majority, kulturní i sociální uzavřenost skupiny,
sekundární psychické problémy, ztráta perspektivy a frustrace.
Řada těchto faktorů se (s drobnými obměnami) předává sociálním učením z generace na generaci.
V některých případech dochází k sociální maladaptaci na život v těchto podmínkách se společensky
negativními důsledky - různě závažná kriminalita, krádeže, lichva, vydírání, cílené zneužívání dávek,
podnětové zanedbávání dětí, záškoláctví.
Z hlediska cílové skupiny jsou nejdůležitějšími specifiky některé praktické dopady v kontextu fungování
rodinných systémů – problémy s vedením domácnosti, s výchovou, vzděláváním a citlivým, ale
důsledným vedením dětí; s přenosem kulturně sociálních vzorců, hodnot a životních strategií.
Specifický je i problém podnětnosti rodinného prostředí pro řádnou výchovu, vzdělávání a úspěšnou
socializaci dětí. Řada z nich si neosvojí dostatečnou slovní zásobu a rozvinutý jazykový kód, což
později představuje vážnou překážku ve škole, a později i v životě.

Přehled stávajících sociálních a návazných služeb
Opatření
č.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Název organizace

Druh služby

Společnost Podané ruce, o. p. s.
Azylové centrum Prostějov, o. p. s.
Azylové centrum Prostějov, o. p. s.
Azylové centrum Prostějov, o. p. s.
Azylové centrum Prostějov, o. p. s.
Azylové centrum Prostějov, o. p. s.

Kontaktní centrum
Azylový dům
Noclehárny
Nízkoprahové denní centrum
Terénní programy
Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi ADDAR

SWOT analýza
Silné stránky
• Existence stávající sítě služeb v Prostějově
• Spolupráce a komunikace mezi poskytovateli
• Komunikace s městem mezi poskytovateli a organizacemi – Zdravé město, KPSS,
• Spolupráce s městskou policií
o /sběr infekčního materiálu, pomoc s problémy
• při poskytování soc. služeb/
• Zájem podpořit služby soc. prevence ze strany města /služby Azylového centra Prostějov, o. p.
s, Společnost Podané ruce o. p. s./
• Kvalitně poskytované služby pro cílovou skupinu
• Spolupráce s Probační a mediační službou ČR – obecně prospěšné práce

Slabé stránky
• 2. Chybí sociální byty pro různé cílové skupiny – mladí dospělí, nízkopříjmové skupiny
• Chybí tzv. sociální ubytovna
• Chybí služba krizová pomoc – mimo běžnou pracovní dobu, nepřetržitá
• 1. Nedostatečná kapacita bezplatných poraden pro dlužníky
• Nedostatek kapacity kvalifikovaných pracovníků ve službách – málo financí
• Financování soc. služeb – nestálý systém krátkodobé a nestabilní, rozpor mezi datem žádostí a
reálnou dotací
• 3. Omezená možnost financování služeb
• Chybí probační program pro mladistvé prvopachatele

Příležitosti
• Vytvoření koncepce stupňovitého soc. bydlení
• Mediální informační kampaně
• Evropské fondy, krajské IP
• Podpora a rozšíření funkčních služeb, včetně vzdělávacích akcí pro školy v rámci PP
• Společné projekty poskytovatelů
• Oslovení a spolupráce s církví
• Spolupráce s komerčními firmami
• Rozvoj probačních programů
• Využití procesu KPSS
• Cíleně jednat s donátory, zadavateli o potřebnosti služeb a cílových skupin, aktivní role
poskytovatelů ve vzájemné komunikaci

Ohrožení
• Nestabilní systém financování
• Veřejné mínění – menší zájem veřejnosti, zkreslený a neúplný pohled na cílové skupiny,
předsudky
• Legislativa umožňující vytváření dluhových pastí
• Změna politické situace místně i celostátně
• Nepřesné informace v médiích
• Zánik bytového fondu a sociálních ubytoven
• Riziko šíření infekčních chorob v případě zániku potřebných služeb
• Neschopnost některých klientů si přispívat na placené služby /pobytové, placené poradenství/

Přehled cílů a opatření pracovní skupiny Osoby ohrožené sociálním vyloučením
Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro osoby ohrožené
Cíl č. 1
sociálním vyloučením v Prostějově

Cíl č. 1
Opatření č. 1.1
Opatření č. 1.2
Opatření č. 1.3
Opatření č. 1.4
Opatření č. 1.5
Opatření č. 1.6

Cíl č. 1
Opatření č. 1.1

Popis
opatření/popis
služby

Aktivity
k naplnění
opatření

Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením v Prostějově
Zachování a rozvoj služeb Kontaktního centra Prostějov
Zachování sociální služby Azylový dům pro muže a ženy
Zachování sociální služby Noclehárna pro muže a ženy
Zachování sociální služby Nízkoprahová denní centra pro muže a ženy
Zachování sociální služby Terénní program
Zachování sociální služby Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi

Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro osoby ohrožené
sociálním vyloučením v Prostějově
Zachování a rozvoj služeb Kontaktního centra Prostějov
Kontaktní centrum Prostějov je nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní
a terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách.
K-centrum je registrované u Jihomoravského kraje pod č. 2377304 dle registru
JMK.
Služba je poskytována ambulantní a terénní formou. Ambulantní služba je
poskytována v sídle Kontaktního centra na Vrahovické 83 v Prostějově, terénní
služba ve statutárním městě Prostějov.
Z hlediska regionální úrovně se jedná o jediný typ služby tohoto typu v regionu
Prostějov, která poskytuje služby této cílové skupině. Zařízení zajišťuje služby nejen
osobám ohrožených závislostí, ale také osobám blízkým těchto klientů
(poradenství).
Zachování a rozvoj služeb Kontaktního centra Prostějov 2014 - 2016
Provozní doba K-centra:
Kontaktní místnost:
Po: 12 -16, Út, Čt, Pá: 12-16, St 8,30 - 12 hodin
Výměnný program: Po - Pá: 8 -16 hodin
Terénní programy: Po: 12 - 16 hodin, Čt: 16 - 19 hodin, Pá 16 – 20 hodin
Rodinné a individuální poradenství: dle dohody (Po – Pá: 8 -16)
Provozní doba je úměrná na základě finančních dotací a personálního zabezpečení
služby
• Zajištění finančních zdrojů pro plynulý chod služby
• Realizace programů:
1. Kontaktní a poradenský program
2. Terénní programy
• Spolupráce s ostatními institucemi v regionálním i nadregionálním měřítku
• Public relation strategie
• Navýšení úvazků o 1,4 v přímé péči (sociální pracovník)
• Otevření kontaktní místnosti o 1 den navíc , rozšíření TP o jeden den navíc

Zodpovědný
realizátor
opatření

Vedoucí adiktologických služeb Olomouckého a Zlínského kraje, vedoucí centra

Předpokládaný
počet klientů

V roce 2014 bude podpořeno cca 300 - 330 unikátních osob v obou realizovaných
programech (na základě finančních dotací a personálního zabezpečení)
služby
• Terén = okamžitá kapacita – 1 klient
• Ambulantní = počet klientů – 15 ( jedná se o okamžitou kapacitu kontaktní
místnosti),
počet kontaktů (10min jednání) - 3
Rok

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Profese
Oblastní ředitel
Vedoucí oddělení
Vedoucí centra – pracovník
v sociálních službách
Sociální pracovník
Správa
Rok
Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

2014
Fyzických osob
1
1

Přepočtených úvazků
0,05
0,10

1

1,0

3

2,6
0,5
2014
1 711 400 Kč
635 600 Kč
2 347 000 Kč
0 Kč

= finanční prostředky požadované na rok 2014
Prognóza
• RVKPP - podaná žádost - 717 000 Kč
zdrojů/
• MPSV - podaná žádost - 810 000 Kč
subjekty
podílející se na • MZ - podaná žádost 60 000 Kč
financování
• OLK - bude se podávat žádost po vyhlášení dotačního řízení 460 000 Kč
opatření
• Magistrát města PV – 300 000 Kč
Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1. 2

Popis
opatření/popis
služby

Aktivity
k naplnění

Zachování sociální služby Azylový dům pro muže a ženy
Zachování služby Azylový dům pro muže a ženy v Azylovém centru Prostějov,
Určická 101, Prostějov, identifikátor dle registru: 5434325. Forma poskytování:
pobytová, cílová skupina: osoby bez přístřeší, sociálně vyloučené nebo ohrožené
sociálním vyloučením, které se ocitli v tíživé životní a sociální situaci, spojené se
ztrátou bydlení.
Dopad na cílovou skupinu:
• podchycení akutní situace klienta, okamžité poskytnutí pomoci formou ubytování
spojeného se sociální prací s klientem
• snížení zdravotních a sociálních rizik ohrožené skupiny osob, jejich
resocializace, návrat do společnosti a na trh práce
• sekundární dopad: snížení zdravotních, společenských a sociálních rizik ve
společnosti, snížení kriminality
Zachování sociální služby Azylový dům pro muže a ženy v letech 2014 - 2016

opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Ředitel Azylového centra
V roce 2014 bude podpořeno cca 70 unikátních osob
V roce 2015 bude podpořeno cca 70 unikátních osob
V roce 2016 bude podpořeno cca 70 unikátních osob
Kapacita: 34 osob, z toho 28 muži, 6 ženy
Rok

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

2014 - 2016
Fyzických
osob
1
1
5
1

Profese
Ředitel azylového centra
Sociální pracovník
Pracovník v sociálních službách
Provozní pracovník
technik BOZP a PO – smluvně
účetní, ekonom, person. – smluvně

Přepočtených úvazků
0,4
1
4,5
0,5

Rok

2014

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

2 470 000 Kč
534 000 Kč
3 004 000 Kč
0 Kč

MPSV

MŠMT

Jiné ministerstvo

Úřad vlády

Úřad práce

Ol. kraj - zřizovatel

Olomoucký kraj

Obec - zřizovatel

Jiná obec

Zdrav. Poj.

PNP

Nadace a fondy

ESF

Tržby za poskytnutí
péče

Vlastní zdroje

Jiní donátoři

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

2 064 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

940 000 Kč

0 Kč

0 Kč

2014

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

0 Kč

V roce 2014 bude AD hrazen z IP, na další roky bude třeba vícezdrojové
financování.

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1. 3
Popis
opatření/popis
služby

Zachování sociální služby Noclehárna pro muže a ženy
Zachování služby Noclehárny pro muže a ženy v Azylovém centru Prostějov, Určická
101, Prostějov, identifikátor dle registru: 7805004.
Forma poskytování: ambulantní, cílová skupina: osoby bez přístřeší, sociálně

vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, které se ocitli v tíživé životní
a sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení.
Dopad na cílovou skupinu:
- podchycení akutní situace klienta, okamžité poskytnutí pomoci formou ubytování
spojeného se sociální prací s klientem
- snížení zdravotních a sociálních rizik ohrožené skupiny osob, jejich resocializace,
návrat do společnosti a na trh práce
- sekundární dopad: snížení zdravotních, společenských a sociálních rizik ve
společnosti, snížení kriminality
Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Zachování sociální služby Azylový dům pro muže a ženy v letech 2014 - 2016
Ředitel Azylového centra
V roce 2014 bude podpořeno cca 120 unikátních osob
V roce 2015 bude podpořeno cca 120 unikátních osob
V roce 2016 bude podpořeno cca 120 unikátních osob
Kapacita: 19 osob, z toho 15 muži, 4 ženy
Rok
Fyzických
osob
1
1
5
1

Přepočtených úvazků
0,1
0,5
2
0,1

Rok

2014

Jiní donátoři

Tržby za poskytnutí
péče
Vlastní zdroje

ESF

Nadace a fondy

PNP

Statutární město
Prostějov
Zdrav. Poj.

Obec - zřizovatel

Olomoucký kraj

Ol. kraj - zřizovatel

Úřad práce

641 000 Kč
335 000 Kč
976 000 Kč
0 Kč

Úřad vlády

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady
Jiné ministerstvo

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Ředitel azylového centra
Sociální pracovník
Pracovník v sociálních službách
Provozní pracovník
technik BOZP a PO – smluvně
účetní, ekonom, person. – smluvně

MŠMT

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

Profese

MPSV

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

2014

0 Kč

0 Kč

160 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

260 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

2014

556 000 Kč

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1. 4

Popis
opatření/popis
služby

Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Zachování sociální služby Nízkoprahová denní centra pro muže a ženy
Zachování služby Nízkoprahová denní centra pro muže a ženy v Azylovém centru
Prostějov, Určická 101, Prostějov, identifikátor dle registru: 3442933.
Forma poskytování: ambulantní, cílová skupina: osoby bez přístřeší, sociálně
vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, které se ocitli v tíživé životní
a sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení.
Dopad na cílovou skupinu:
- navázání prvotního kontaktu s klienty, jejich vedení k získání hygienických návyků,
nabídnutí dalších služeb a forem pomoci, např. ubytování, poskytnutí sociálního
poradenství
- podchycení akutní situace klienta, okamžité poskytnutí pomoci formou ubytování
spojeného se sociální prací s klientem
- snížení zdravotních a sociálních rizik ohrožené skupiny osob, jejich resocializace,
návrat do společnosti a na trh práce
- sekundární dopad: snížení zdravotních, společenských a sociálních rizik ve
společnosti, snížení kriminality
Zachování sociální služby Azylový dům pro muže a ženy v letech 2014 - 2016
Ředitel Azylového centra
V roce 2014 bude podpořeno cca 130 unikátních osob
V roce 2015 bude podpořeno cca 130 unikátních osob
V roce 2016 bude podpořeno cca 130 unikátních osob
Kapacita: 21 osob, z toho 15 muži, 6 ženy
Rok

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Návrh

Profese
Ředitel azylového centra
Sociální pracovník
Pracovník v sociálních službách
Provozní pracovník
technik BOZP a PO – smluvně
účetní, ekonom, person. – smluvně
Rok

2014
Fyzických osob Přepočtených úvazků
1
0,1
1
0,5
5
2
1
0,1

2014

Vlastní zdroje

Jiní donátoři

0 Kč

0 Kč

Zdrav. Poj.
0 Kč

Tržby za poskytnutí
péče

Statutární město
Prostějov
180 000 Kč

ESF

Obec - zřizovatel
0 Kč

0 Kč

Olomoucký kraj
0 Kč

0 Kč

Ol. kraj - zřizovatel
0 Kč

Nadace a fondy

Úřad práce
0 Kč

0 Kč

Úřad vlády
0 Kč

PNP

Jiné ministerstvo
0 Kč

0 Kč

MŠMT
0 Kč

474 000 Kč
229 000 Kč
703 000 Kč
0 Kč

MPSV
2014

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

523 000 Kč

struktury
požadovaných
výdajů

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1. 5

Popis
opatření/popis
služby

Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Zachování sociální služby Terénní program
Zachování služby Terénní program v Azylovém centru Prostějov, Určická 101,
Prostějov, identifikátor dle registru: 7657539.
Forma poskytování: terénní, cílová skupina: osoby bez přístřeší, sociálně
vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, které se ocitli v tíživé životní
a sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení.
Dopad na cílovou skupinu:
- podchycená akutní situace klienta, okamžitě poskytnutá pomoc klientům v jejich
přirozeném prostředí
- snížené zdravotní a sociální rizika ohrožené skupiny osob, jejich resocializace,
návrat do společnosti a na trh práce.
- sekundární dopad – snížené zdravotní, společenských a sociálních rizik ve
společnosti, snížení kriminality.
Zachování sociální služby Terénní program v letech 2014 - 2016
Ředitel Azylového centra Prostějov
V roce 2014 bude podpořeno cca 105 unikátních osob
V roce 2015 bude podpořeno cca 105 unikátních osob
V roce 2016 bude podpořeno cca 105 unikátních osob
Kapacita: okamžitá denní kapacita max. 40 osob, okamžitá kapacita 1 osoba

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Rok
Profese
Ředitel azylového centra

2014
Fyzických osob
1

Přepočtených úvazků
0,1

Sociální pracovník
technik BOZP a PO –
smluvně
účetní, ekonom, person. –
smluvně
Rok

2014

Jiné ministerstvo

Úřad vlády

Úřad práce

Ol. kraj - zřizovatel

Olomoucký kraj

Obec - zřizovatel

Statutární město
Prostějov

Zdrav. Poj.

PNP

Nadace a fondy

ESF

Tržby za poskytnutí
péče
Vlastní zdroje

Jiní donátoři

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

140 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

MŠMT
0 Kč

495 000 Kč
25 000 Kč
520 000 Kč
0 Kč

MPSV

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

2014

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

1

380 000 Kč

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

1

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Opatření č. 1. 6

Popis
opatření/popis
služby

Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný

Zachování sociální služby Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi
Zachování služby Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi v Azylovém centru
Prostějov, Pražská 1, Prostějov, identifikátor dle registru: 5900042.
Forma poskytování: pobytová, cílová skupina: osoby bez přístřeší, rodiče s dětmi,
sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, které se ocitli v tíživé
životní a sociální situaci, spojené se ztrátou bydlení.
Dopad na cílovou skupinu:
- zajištění okamžité možnosti ubytování spojeného se sociální prací s klienty pro
osamělé rodiče s dětmi, kteří se ocitli bez přístřeší
- snížení zdravotních a sociálních rizik ohrožené skupiny osob, jejich resocializace,
návrat do společnosti a na trh práce, u dětí vytvoření sociálního zázemí pro jejich
životní potřeby
- vyřešení nejpalčivějších problémů za pomoci sociálního pracovníka, který je jim
každodenně nablízku, pomáhá jim ve styku s organizacemi a institucemi.
- sekundární dopad- snížení zdravotních, společenských a sociálních rizik
ve společnosti
Zachování sociální služby Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi v letech 2014 2016
Ředitel Azylového centra

realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

V roce 2014 bude podpořeno cca 20 unikátních osob - rodičů
V roce 2015 bude podpořeno cca 20 unikátních osob - rodičů
V roce 2016 bude podpořeno cca 20 unikátních osob - rodičů
Kapacita: 10 osob – rodičů, max. 30 dětí
Rok

Lidské zdroje
(personální
obsazení)

Návrh
struktury
požadovaných
výdajů

2014
Fyzických
osob
1
1
5
1

Profese
Ředitel azylového centra
Sociální pracovník
Pracovník v sociálních službách
Provozní pracovník
technik BOZP a PO – smluvně
účetní, ekonom, person. – smluvně

Přepočtených úvazků
0,3
1
4,5
0,3

Rok

2014

Osobní náklady
Provozní náklady
Celkem
Investiční náklady

2 079 000 Kč
416 000 Kč
2 495 000 Kč
0 Kč

MPSV

MŠMT

Jiné ministerstvo

Úřad vlády

Úřad práce

Ol. kraj - zřizovatel

Olomoucký kraj

Obec - zřizovatel

Jiná obec

Zdrav. Poj.

PNP

Nadace a fondy

ESF

Tržby za poskytnutí
péče

Vlastní zdroje

Jiní donátoři

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

2 025 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

470 000 Kč

0 Kč

0 Kč

2014

Prognóza
zdrojů/
subjekty
podílející se na
financování
opatření

0 Kč

V roce 2014 bude AD hrazen z IP, na další roky bude třeba vícezdrojové
financování.

Služba je zahrnuta do sítě sociálních služeb města Prostějova do skupiny A

Informování veřejnosti (probíhá průběžně)
Po celou dobu procesu plánování sociálních služeb a realizace projektu probíhala informační kampaň.
Prostějovská veřejnost byla informována o jednotlivých aktivitách a krocích realizace projektu
prostřednictvím průběžně aktualizovaných webových stránek na portálu Města Prostějova, dále
prostřednictvím televizního Prostějovského informačního kanálu, Radničních novin, veřejných setkání
a konferencí.
Jednotlivé aktivity:
Dne 5. 3. 2012 zveřejněn článek o zahájení projektu na www stránkách příjemce dotace (SRSS, o. p. s.
Jeseník) i partnera projektu (Magistrát města Prostějov)
Dne 6. 4. 2012 byl zveřejněn článek o projektu na stránkách www.esfce.cz
Dne 1. 6. 2012 v Radničních listech města Prostějova vyšel článek k projektu „Podpora střednědobého
plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově“.
Dne 13. 6. 2012 v aule Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově bylo uskutečněno první veřejné setkání
v rámci Informační kampaně tohoto návazného projektu.
Dne 24. 7. 2012 bylo Radě města Prostějova předloženo „Hodnocení prvního realizačního období
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově pro období let 2010 – 2013
(období od 1. 11. 2010 do 29. 2. 2012)“.
Dne 15. 1. 2013 byla zveřejněna zpráva o projektu na webových stránkách příjemce dotace (SRSS,
o. p. s. Jeseník)
Dne 15. 2. 2013 koordinátor (partner projektu) prezentoval výstupy projektu na KRKOS (Krajská
koordinační skupina Olomouckého kraje) v souladu s komunikačním plánem. KRKOS je komunikační
platforma mezi obecní a krajskou úrovní střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb, které
se účastní koordinátoři KPSS obecní úrovně se zástupci krajské úrovně plánování.
Dne 7. 3. 2013 se v prostorách Kulturního klubu u hradeb – DUHA, Školní 4, Prostějov, uskutečnil
workshop. Ten byl zaměřen na tvorbu komplexního systému služeb poskytovaných neziskovými
organizacemi, státní správou, institucemi, fyzickými a orávnickými osobami v oblastech posílení
rodičovských kompetencí, bydlení, zaměstnávání, prevence, dluhové problematiky a dalších
strategických témat. Na tomto workshopu byly představeny obě vzniklé koncepce pracovních skupin.
Dále byl koordinátorkou představen Projekt Zdravé město a místní Agendu 21. Jedná se mezinárodní
program zavádění zásad udržitelného rozvoje na místní úrovni (města, obce, regiony). Průběh akce byl
dále zveřejněn v reportáži regionálního vysílání Prostějovského informačního kanálu.
Dne 3. 6. 2013 – 4. 6. 2013 proběhla metoda Focus Group pro každou pracovní skupinu projektu KPSS.
Dne 24. 9. 2013 byl Radě města Prostějova předložen materiál o průběhu plánování rozvoje sociálních
služeb ve městě Prostějově a současně Souhrnná hodnotící zpráva Střednědobého plnu rozvoje
sociálních služeb ve městě Prostějově pro období let 2010 – 2013 (období od 1. 3. 2012 do 1. 4. 2013)
k vzetí na vědomí.
Dne 14. 10. 2013 koordinátor informoval Sociální a zdravotní komisi Rady města Prostějova o průběhu
komunitního plánování rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově.
Dne 23. 10. 2013 v Národním domě Prostějov proběhla Obhajoba kategorie „B“ v rámci Zdravého
města Prostějova, kde byl koordinátorem představen proces a průběh KPSS v Prostějově.

Dne 29. 10. 2013 proběhl Kulturním klubu u hradeb v Prostějově Workshop k vyhodnocení
střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově. Zápis je k dispozici na webových
stránkách města Prostějova.
Dne 28. 2. 2014 proběhne závěrečná konference k ukončení tohoto projektu, kde budou prezentovány
veškeré výstupy projektu, především však dokument Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města
Prostějova pro období let 2014 – 2016 a interaktivní katalog poskytovatelů sociálních a návazných
služeb pro celé území ORP Prostějov.
Druhá verze komunitního plánu byla předložena k připomínkovému řízení veřejnosti, uživatelům,
poskytovatelům i zástupcům zadavatele sociálních služeb. Obdržené připomínky byly řádně vypořádány
a případně zapracovány do dokumentu SPRSS. Po zpracování a vypořádání připomínek doplněnou
verzi následně schválila Řídící skupina.
V závěru této fáze byl tvořen systém udržitelnosti činností v rámci vývoje procesu. Konečná verze
dokumentu byla předložena dne 4. 2 2014 Radě města Prostějova ke schválení.
Tento Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Prostějov pro období let 2014 – 2016 bude
poskytnut Olomouckému kraji pro potřeby tvorby krajského střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb.
II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově pro období let 2014 – 2016
Usnesení č. 4091:
Rada města Prostějova
schvaluje
dokument II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Prostějově pro období let
2014 – 2016 dle předloženého návrhu.

