„Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb na SO ORP Mohelnice“ CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006549
Realizátor Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. v partnerství s Městem Mohelnice

III.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb SO ORP Mohelnice
2020-2022

1

KAPITOLA ÚVODNÍ .........................................................................................................................................................4
1. Východiska Střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu
ORP Mohelnice ....................................................................................................................................................................4
1.1

Pojem, principy a fáze střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb .........................4

1.1

Právní úprava střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb .........................................5

KAPITOLA PROCESNÍ.....................................................................................................................................................7
1.

Vývoj střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu ORP
Mohelnice.....................................................................................................................................................................7

2.

Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Mohelnice 20202022 ...............................................................................................................................................................................8

3.

Tvorba a obsah III. střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP
Mohelnice 2020-2022.......................................................................................................................................... 11
3.1

Činnost řídící skupiny ................................................................................................................................ 11

KAPITOLA ANALYTICKÁ ........................................................................................................................................... 13
1.

2.

3.

Sociodemografická analýza ............................................................................................................................... 14
1.1

Základní charakteristika správního obvodu ORP Mohelnice .................................................... 14

1.2

Obyvatelstvo správního obvodu ORP Mohelnice ........................................................................... 18

1.3

Zadluženost obyvatel na území správního obvodu ORP Mohelnice ....................................... 30

Výzkum potřebnosti sociálních služeb a služeb navazujících na Mohelnicku ............................. 31
2.1

Analýza potřeb uživatelů sociálních služeb a veřejnosti ve správním obvodu ORP
Mohelnice ........................................................................................................................................................ 32

2.2

Analýza potřeb zadavatelů sociálních služeb ve správním obvodu ORP Mohelnice ....... 32

2.3

Analýza poskytovatelů sociálních služeb ve správním obvodu ORP Mohelnice ............... 33

2.4

Služby, které ve správním obvodu ORP Mohelnice chybí ........................................................... 34

2.5

Sociotechnická doporučení vyplývající z Výzkumu potřebnosti sociálních služeb a
návazných služeb na Mohelnicku.......................................................................................................... 35

Popis cílových skupin a přehled poskytovatelů sociálních a návazných služeb ve správním
obvodu ORP Mohelnice ....................................................................................................................................... 37
3.1

Rodina, děti, mládež.................................................................................................................................... 37

3.1.1

Popis cílové skupiny ................................................................................................................................... 37

3.1.2

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb .................................................................................. 38

3.2

Senioři a osoby se zdravotním postižením ....................................................................................... 38

3.2.1

Popis cílové skupiny ................................................................................................................................... 38

3.2.2

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb .................................................................................. 39

3.3

Osoby sociálně vyloučené, osoby v krizi a osoby se závislostmi ............................................. 39

3.3.1

Popis cílové skupiny ................................................................................................................................... 39

3.3.2

Poskytovatelé sociálních a návazných služeb .................................................................................. 40

2

KAPITOLA NOSNÁ......................................................................................................................................................... 41
1.

SWOT analýza ......................................................................................................................................................... 41

2.

Vize sociálních služeb: ......................................................................................................................................... 44

3.

Přehled priorit, cílů a opatření......................................................................................................................... 45
3.1

Priorita A - cíle a opatření .................................................................................................................... 47

3.2

Priorita B – cíle a opatření ................................................................................................................... 58

3.3

Priorita C – cíle a opatření.................................................................................................................... 60

4.

Schvalovací proces a nastavení implementace ......................................................................................... 62

5.

Implementační plán.............................................................................................................................................. 64

6.

Seznam zkratek ...................................................................................................................................................... 65

3

KAPITOLA ÚVODNÍ

1. VÝCHODISKA STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP
MOHELNICE

1.1

POJEM, PRINCIPY A FÁZE STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb představuje způsob plánování
sociálních služeb na přesně vymezeném území, který umožňuje sociální služby plánovat tak, aby
odpovídaly místním specifikům i potřebám jednotlivých občanů a byly poskytovány efektivně,
tedy aby byly podporovány pouze užitečné a potřebné služby a finanční prostředky na ně byly
využívány účelně a cíleně. Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb plánování sociálních
služeb tedy:
 zapojuje všechny účastníky systému sociálních služeb (tedy uživatele, poskytovatele,
zadavatele) do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb a zvyšuje tak podíl
občanů na rozhodovacím procesu o způsobu jejich zajišťování, legitimizuje rozhodování
řídících a zastupitelských orgánů a zvyšuje míru zapojení občanů do dění v obci,
 podporuje dialog a spolupráci mezi obyvateli, zvyšuje pocit příslušnosti ke komunitě
a umožňuje objevovat nové lidské i materiální zdroje,
 umožňuje obcím sdružovat stávající zdroje, zvyšuje efektivitu jejich využití,
 zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb a rozšiřuje jejich nabídku, zajišťuje, aby
sociální služby odpovídaly zjištěným místním potřebám, reagovaly na lokální odlišnosti,
 zvyšuje efektivitu investovaných finančních prostředků, protože je vynakládá jen na
takové služby, které jsou potřebné.
Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb je založeno na:
 principu triády, který stanovuje zapojení minimálně tři stran, a to uživatelů,
poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb do procesu plánování. Princip se vztahuje
i na zapojení široké veřejnosti.
 principu rovnosti, který zohledňuje právo každého občana vyjádřit svůj názor k věcem
veřejným, a to v rovném postaveni. Každý má právo se vyjádřit, mluvit a nikdo nesmí byt
diskriminován.
 principu skutečných potřeb, který vychází z aktivního zjišťováni skutečných potřeb
všech zúčastněných stran.
 principu „Vše je veřejné,“ který spočívá v tom, že plánování rozvoje sociálních služeb je
veřejnou záležitostí, proto se i jednotlivé informace o průběhu procesu plánováni
rozvoje sociálních služeb zveřejňují. Každý občan má v procesu plánování rozvoje
sociálních služeb právo vyjádřit svůj názor.
 principu dohody, který preferuje dohodu zúčastněných stran. V procesu plánování
rozvoje sociálních služeb je nutné dohodnout se jak o záměrech, tak i způsobech
realizace aktivit. V plánování rozvoje sociálních služeb má přednost souhlasné
dohodnuti. Nedosáhne-li se dohody, pak jsou předem stanovena pravidla hlasováni.
 principu dosažitelnosti řešení, který spočívá v takovém plánování rozvoje sociálních
služeb, kde plánované cíle a aktivity musí byt v souladu nejenom s potřebami lidi, ale
i s finančními možnostmi v dané oblasti.
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principu cyklického opakování, který zaručuje návaznost jednotlivých fázi a posun
v čase. Dochází tak k pravidelnému sledováni (monitoringu) realizovaných aktivit
a hodnoceni procesu plánováni a aktualizaci potřeb.
principu kompetence účastníků, který zajišťuje, i při principu rovnosti, jasné vymezeni
organizační struktury včetně daných kompetenci, pravidel a pravomoci.
principu přímé úměry, který fakticky deklaruje, že průběh procesu plánování je pro
občany stejně přínosný jako výstup plánování, kterým je zpracovaný střednědobý plán
rozvoje sociálních služeb. Kvalita výstupů je přímo úměrná kvalitě jeho průběhu.

Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb je otevřený a cyklický proces zjišťování potřeb,
zdrojů a hledání řešeni, která nejlépe odpovídají místním podmínkám a potřebám lidí, který je
rozdělen do čtyř základních fází plynule na sebe navazujících. Jedná se o:
 Přípravnou fázi - Je fází úvodní, která je zaměřena na tvorbu organizačních struktur při
zachování rovnosti zúčastněných stran (uživatel, poskytovatel a zadavatel), informování
veřejnosti o zahájení činnosti plánování, schválení základních dokumentů, které určuji
pravidla, práva, kompetence, ale i povinnosti jednotlivců v organizační struktuře
a legalizuji proces za předpokladu, že jsou podporovány politickou reprezentaci. Klíčové
je stanovit pro jaké území bude plán tvořen a časovou dotaci stanovenou pro jeho tvorbu
a na kolik let plán bude platný.
 Analytickou fázi - Tato fáze navazuje na fázi přípravnou již konkrétními činnostmi. Je
nazývána fází popisnou. Jsou zpracovávány výzkumy, analýzy a další šetřeni. Například
zjišťováni potřeb uživatelů, veřejnosti, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb. Je
zpracovávána 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 fázi - Plánovací fáze vychází ze shromážděných dat, pomocí nichž jsou
stanoveny priority, jednotlivé cíle a opatření. Je tvořena struktura a obsah plánu, jsou
stanovena pravidla i způsob připomínkovacího řízení.
 Implementační fázi - Implementační fáze je zaměřena na realizaci cílů a opatřeni, které
byly naplánovány a schváleny. V prvopočátku je nutné upevněni organizačních struktur,
které pro tuto fázi zpracuji monitorovací tabulky, hodnotící kritéria, pomoci kterých
hodnotíme úspěšnost naplňování cílů a opatřeni. V neposlední řadě vzniká velmi důležitý
dokument, systém přijímání změn. Zpracovaný komunitní plán je živy dokument, jenž
reaguje na aktuální změny, které lze díky tomuto dokumentu transparentně posoudit
a následně zapracovat.

1.1

PRÁVNÍ ÚPRAVA STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB

Střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb je upraveno platnými a účinnými
právními předpisy, konkrétně v ustanovení § 3 písm. h) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako "zákon o sociálních službách), podle
kterého je střednědobý pláne rozvoje sociálních služeb strategický dokument obce, který je
výsledkem aktivního zjišťování potřeb osob na území obce a hledání způsobů jejich
uspokojování s využitím dostupných zdrojů. Jeho obsahem je souhrn a výsledky podkladových
analýz a dat, popis způsobu zpracování plánu, s poskytovateli sociálních služeb a osobami,
kterým jsou sociální služby poskytovány, popis a analýza dostupných zdrojů a potřeb osob,
kterým jsou sociální služby určeny, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování
a rozvoje sociálních služeb obsahující popis budoucího žádoucího stavu a opatření, jejichž
prostřednictvím by mělo být tohoto stavu dosaženo, povinnosti zúčastněných subjektů, postup
sledování a vyhodnocování plnění plánu včetně způsobu, jakým lze provést změny v poskytování
sociálních služeb a způsob zajištění sítě sociálních služeb na území obce. Střednědobý plán
5

rozvoje sociálních služeb může být doplněn akčními plány zpracovanými na období jednoho
roku, které vycházejí ze střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb.
Přestože zákon o sociálních službách ukládá povinnost zpracovávat střednědobé plány
rozvoje sociálních služeb pouze krajům, obce jsou podle ustanovení § 94 písm. e) zákona
o sociálních službách povinny spolupracovat s krajem při přípravě a realizaci střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb. Za tím účelem obec 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.
Podle ustanovení § 94 písm. f) zákona o sociálních službách je obec dále povinna spolupracovat
s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje. Za tím účelem sděluje kraji
informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území
obce, a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob. Tyto povinnosti obce jsou
zahrnuty do rámce ustanovení § 94 písm. a) zákona o sociálních službách, podle kterého je obec
povinna zjišťovat potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob na svém
území a ustanovení § 94 písm. b) zákona o sociálních službách, podle kterého je obec povinna
zajišťovat dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na
svém území, přičemž jako nejvhodnější metoda splnění všech výše uvedených povinností se jeví
metoda komunitního plánování.
Vzhledem k tomu, že zákon o sociálních službách ukládá obecnímu úřadu obce
s rozšířenou povinností povinnost na území jejího správního obvodu koordinovat poskytování
sociálních služeb, přičemž jako standardní nástroj tohoto koordinování slouží právě
střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb, byl i pro celé území správního obvodu ORP
Mohelnice, jakožto obce s rozšířenou působností, vytvořen tento III. Střednědobý plán rozvoje
sociálních služeb ve správním obvodu ORP Mohelnice na období let 2020–2022.
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KAPITOLA PROCESNÍ

1. VÝVOJ STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB NA ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU ORP MOHELNICE
Plánování sociálních služeb je jako metoda na území správního obvodu ORP Mohelnice
realizována již od roku 2006, kdy byly zahájeny práce na Komunitním plánu sociálních služeb na
Mohelnicku na období let 2007 – 2009. V lednu 2006 v rámci organizační struktury komunitního
plánování byla ustanovena Řídící skupina ke komunitnímu plánování sociálních služeb, kterou
schválila svým usnesením Rada města Mohelnice. V řídící skupině byla zastoupena triáda
– zadavatel, poskytovatel, uživatel. Náklady na jednotlivé výstupy procesu (vydání Katalogu
poskytovatelů sociálních služeb, zpracování Sociodemografické analýzy, zpracování Výzkumné
zprávy – analýzy potřeb uživatelů sociálních služeb na Mohelnicku, zpracování výsledného
komunitního plánu) byly hrazeny z rozpočtu projektu. Na zasedání Valné hromady Svazku obcí
mikroregionu Mohelnicko, konané v únoru 2006 byli starostové obcí seznámeni s projektem
komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji a byli osloveni ke spolupráci.
Všechny obce mikroregionu vyjádřily svůj souhlas se zapojením do procesu komunitního
plánování sociálních služeb. Komunitní plánování sociálních služeb tedy proběhlo ve spolupráci
se všemi obcemi v rámci správního obvodu ORP Mohelnice. Obce byly pravidelně informovány
o průběhu komunitního plánování sociálních služeb na základě zasílání zápisů ze schůzí Řídící
skupiny.
K informování a k zapojení občanů v komunitním plánování sociálních služeb byly
využity místní mediální zdroje – Mohelnický zpravodaj a mohelnická televize, webové stránky
města a obcí, informační články ve zpravodajích obcí mikroregionu, veřejná setkání. Proběhla
prezentace místních poskytovatelů sociálních služeb v Mohelnickém zpravodaji. Během dubna
a května 2006 vytvořeny tři pracovní skupiny pro cílové skupiny uživatelů sociálních služeb:
I. pracovní skupina Senioři, II. pracovní skupina Občané se zdravotním postižením (mentálně
postižení občané, dlouhodobě duševně nemocní občané) a III. pracovní skupina Děti a mládež;
Osoby ohrožené návykovým chováním, drogou; Občané v přechodné sociální krizi a občané
společensky nepřizpůsobení.
Složení členů pracovních skupin projednala řídící skupina a jmenovala vedoucí
jednotlivých pracovních skupin. V pracovních skupinách byla vždy zastoupena triáda, tzn.
zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb. Úkolem pracovních skupin bylo
zpracovat problematiku daných cílových skupin a podrobně se zaměřit na popis současné
sociální situace v dané cílové skupině uživatelů. Konečným výstupem jejich činnosti byla
koncepce komunitního plánu, hlavní problémy oblasti, stanovení priorit, dílčích cílů a návrh
opatření – nové služby, doplnění stávajících, transformace současných služeb. Jednotlivé obce
mikroregionu byly požádány o delegování zástupců obcí do jednotlivých pracovních skupin.
Po poměrně dlouhé časové odmlce byl nový proces střednědobého plánování rozvoje
sociálních služeb na území správního obvodu ORP Mohelnice znovuobnoven v roce 2015. Na
střednědobém plánování rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Mohelnice v období
let 2015-2017, stejně jako na procesu komunitního plánování zahájeném v roce 2006,
participovaly všechny subjekty, kterých se plánování týkalo, tj. zadavatelé sociálních
a návazných služeb (zástupci obcí na území správního obvodu ORP Mohelnice), poskytovatelé
sociálních a návazných služeb (subjekty, které poskytují sociální služby), uživatelé sociálních
a návazných služeb (osoby, které tyto služby potřebují a využívají).
Rozhodující složku v procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na
území správního obvodu ORP Mohelnice představovala Řídící skupina pro střednědobé
plánování rozvoje sociálních služeb Rady města Mohelnice, která byla zřízena usnesením rady
města Mohelnice č. 222/14/RM/2015 ze dne 9. 3. 2015, přičemž její působnost a způsob jednání
byly upraveny jejím Statutem a Jednacím řádem. Řídící skupina se skládala ze zástupců města
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Mohelnice, obcí na území správního obvodu ORP Mohelnice, zástupců poskytovatelů sociálních
a návazných služeb, uživatelů sociálních a návazných služeb a dalších odborníků. Členy Řídící
skupiny pro střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb Rady města Mohelnice se stali
Bc. Eva Fričarová (Městský úřad Mohelnice - vedoucí odboru sociálních věcí, předsedkyně Řídící
skupiny), Bc. Petra Heidenreichová (Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice p.o.
- sociální pracovnice - koordinátorka Řídící skupiny - zapisovatelka), Jana Kubíčková (Město
Mohelnice - místostarostka), Mgr. Jiří Ruprecht (Vazební věznice Olomouc - ředitel a zastupitel
Města Mohelnice), Karel Junek (Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice p.o.
- ředitel), Zdeňka Hrubá, Dis. (Charita Zábřeh - koordinátorka sociálních projektů), Jakub
Lívanský, Dis. (Společnost Podané ruce o. p. s. - terénní programy na Šumpersku - vedoucí
programu), Mgr. Dagmar Tkáčová (Dům dětí a mládeže Magnet Mohelnice - ředitelka),
MUDr. Jitka Sychrová (praktická lékařka Mohelnice), JUDr. Martin Škurek, Ph.D. (uživatel).
Analytická fáze střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území správního
obvodu ORP Mohelnice, jejíž uskutečnění bylo nezbytným předpokladem pro vytvoření
II. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Mohelnice na období
let 2016-2019, probíhala v průběhu roku 2015 a 1. poloviny roku 2016. Zmapování sociální
situace na území správního obvodu obce s rozšířenou působností bylo zaměřeno na všechny
cílové skupiny. Nejprve byla zpracována SWOT analýza k první identifikaci stavu sociálních
a návazných služeb. Byla zpracována sociodemografická analýza, analýza potřeb zadavatelů
a Focus Group. Jako podpůrné analytické dokumenty byly dále použity:
 Vyhodnocení naplňování Komunitního plánu sociálních služeb na Mohelnicku na období
let 2007- 2009
 Strategie rozvoje města Mohelnice na období 2009-2013
 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Mohelnicko 2014-2020
 Program rozvoje Olomouckého kraje 2015-2020
 Zpracování analytických podkladů pro efektivní nastavení sítě sociálních služeb
v Olomouckém kraji část B. Zmapování nových sociálních rizik
 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje 2015-2017
 Zpráva z monitoringu města a ORP Mohelnice zpracovaná organizací Člověk v tísni o.p.s.
Výsledkem práce Řídící skupiny za metodické podpory Bc. Lenky Tichavské, ředitelky Střediska
rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník realizované mezi roky 2015-2017 byl zpracovaný II.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu ORP Mohelnice 20162019.

2. STŘEDNĚDOBÉ PLÁNOVÁNÍ ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
SPRÁVNÍHO OBVODU ORP MOHELNICE 2020-2022
Na střednědobém plánování rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Mohelnice
na období let 2020-2022, stejně jako na procesu komunitního plánování zahájeném v roce 2006
a znovuobnoveném v roce 2016, participují všichni, kterých se to týká, tj. zadavatelé (zástupci
obcí na území správního obvodu ORP Mohelnice), poskytovatelé sociálních služeb (subjekty,
které poskytují a nabízejí sociální služby), uživatelé sociálních služeb (osoby, které tyto služby
potřebují a využívají) a zvolení zástupci obcí ležících na území správního obvodu ORP
Mohelnice. Rozhodující složku v procesu střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb
však představuje Řídící skupina (dále také jako "Řídící skupina") pro střednědobé plánování
rozvoje sociálních služeb Rady města Mohelnice, která byla zřízena usnesením rady města
Mohelnice č. 222/14/RM/2015 ze dne 9. 3. 2015, přičemž její působnost a způsob jednání
jsou upraveny jejím Statutem a Jednacím řádem. Řídící skupina se skládá ze zástupců města
Mohelnice, obcí na území správního obvodu ORP Mohelnice, zástupců poskytovatelů sociálních
služeb, uživatelů sociálních služeb a dalších odborníků. Řídící skupina je v oblasti realizace
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střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb stálým řídícím, iniciačním a koordinačním
orgánem Rady města Mohelnice a ze své činnosti je radě města Mohelnice odpovědna. Jejími
členy jsou:
Příjmení, jméno, titul
Fričarová Eva, Bc.

Kubíčková Jana
Havelková-Seifertová
Šárka, Bc.
Holouš Jiří
Jurečka Ondřej B., Mgr., Bc.
Junek Karel

Hrubá Zdeňka, Dis.,

Babnič Jakub

Tkáčová Dagmar, Mgr.
Sychrová Jitka, MUDr.
Jarošová Lenka

Škurek Martin, JUDr., Ph.D,

Organizace
Městský úřad
Mohelnice (vedoucí
odboru sociálních
věcí)
Město Mohelnice
(místostarostka)
Město Loštice
(starostka)
Město Úsov
(starosta)
Domov U Třebůvky
Loštice, p. o.
Domov pro seniory a
pečovatelská služba
Mohelnice, p. o.
(ředitel)
Charita Zábřeh
(koordinátorka
sociálních projektů)
Společnost Podané
ruce o. p. s.
Terénní programy na
Šumpersku
Vedoucí programu
Dům dětí a mládeže
Magnet Mohelnice
(ředitelka)
Mohelnice
(praktická lékařka)
Mohelnice
(předsedkyně
občanského sdružení
Sklíčko, z. s.
Mohelnice
(akademický
pracovník)

Pozice v Řídící
skupině

Zástupce skupiny

předsedkyně
Řídící skupiny

zadavatel

člen Řídící
skupiny
člen Řídící
skupiny
člen Řídící
skupiny
člen Řídící
skupiny

zadavatel
zadavatel
zadavatel
poskytovatel

člen Řídící
skupiny

poskytovatel

člen Řídící
skupiny

poskytovatel

člen Řídící
skupiny

poskytovatel

člen Řídící
skupiny

uživatel

člen Řídící
skupiny

uživatel

člen Řídící
skupiny

uživatel

člen Řídící
skupiny

uživatel

Činnost Řídící skupiny zabezpečuje odbor sociálních věcí Městský úřad v Mohelnici.
Řídící skupina zjišťuje potřeby a zdroje v oblasti sociálních služeb a hledá nejlepší řešení sociální
situace na území správního obvodu ORP Mohelnice. Dále také stanovuje krátkodobé
i dlouhodobé cíle a priority rozvoje sociálních služeb a plánuje sociální služby podle místních
specifik a potřeb jednotlivých obyvatel správního obvodu ORP Mohelnice.
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Grafické znázornění způsobu organizačního zabezpečení realizace střednědobého
plánování rozvoje sociálních služeb schválené Radou města Mohelnice
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3. TVORBA A OBSAH III. STŘEDNĚDOBÉHO PLÁNU ROZVOJE
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SPRÁVNÍHO OBVODU ORP MOHELNICE
2020-2022

3.1

ČINNOST ŘÍDÍCÍ SKUPINY

Aktivity Řídící skupiny střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území
správního obvodu ORP Mohelnice byly metodicky vedeny Bc. Lenkou Tichavskou, ředitelkou
Střediska rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník.
Řídící skupina se pracovně scházela ve dnech 25. 9. 2017, 23. 10. 2017, 4. 12. 2017,
8. 1. 2018, 5. 2. 2018, 19. 3. 2018, 16. 4. 2018, 14. 5. 2018, 18. 6. 2018, 10. 9. 2018, 1. 10. 2018,
5. 11. 2018, 21. 1. 2019, 11. 2. 2019, 18. 3. 2019, 8. 4. 2019, 13. 5. 2019, 27. 5. 2019, 24. 6. 2019.


















Obsahem jednání byly tyto body:
Představení klíčových aktivit projektu „Střednědobé plánování rozvoje sociálních
služeb na SO ORP Mohelnice“ CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006549 operačního
programu Zaměstnanost, jehož nositelem je Středisko rozvoje sociálních služeb,
o.p.s. v partnerství s Městem Mohelnice.
Představení členů realizačního týmu, nové koordinátorky Mgr. Kamily Smetanové
a rovněž poděkování minulé koordinátorce Bc. Petře Heidenreichové za její činnost.
Garantem/metodikem procesu je Bc. Lenka Tichavská, projektová manažerka je
Ing. Martina Fafílková.
Aktualizace členů Řídící skupiny (aktuálně 9 členů) – nutnost zapojení zástupců obcí do
Řídící skupiny, projednání přizvání 4 dalších členů do Řídící skupiny, Řídící skupina
schválila nový počet členů v počtu 12.
Schváleny změny v základních dokumentech Statutu a Jednacího řádu Řídící skupiny.
Řídící skupina schválila jednohlasně Implementační plán Střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb, jehož součástí jsou: pravidla pro přijímání změn do Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb, komunikační plán, monitoring a hodnocení.
Projednány návrhy úprav webových stránek v rámci oficiálního webu Městského úřadu
Mohelnice, na kterých byla zajištěna dostupnost informací o střednědobém plánování
rozvoje sociálních služeb směrem k veřejnosti.
Zajištěn zpracovatel interaktivní webové aplikace E – katalogu poskytovatelů sociálních
a návazných služeb Studio Virtualis s.r.o.
Zahájení analytické fáze pro tvorbu následného střednědobého plánu tematickým
seminářem.
Schválen postup informování obcí v ORP Mohelnice o probíhajícím projektu/procesu
střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb (rozeslán dopis směřovaný
starostkám a starostům obcí k vyjádření o součinnosti zapojení do procesu SPRSS
a najmenování kontaktní osoby). Všechny obce potvrdily součinnost. Průběžné
předávání informací a zpracovaných dokumentů.
Zpracována sociodemografická analýzy (SDGA) – Bc. Martin Šinál .
Zpracované vyhodnocení cílů a opatření v rámci implementace, předáno na SPRSS OK.
Zpracovaný tištěný Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb na Mohelnicku,
distribuce obcím ORP.
Účast koordinátorky na pracovních setkáních koordinátorů střednědobého plánování
rozvoje sociálních služeb v rámci projektů realizovaných Střediskem rozvoje sociálních
služeb, o.p.s. Jeseník.
Účast vedoucí odboru sociálních věcí na Krajské koordinační skupině a Skupině ORP OK.
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Vytvořena SWOT analýza současného stavu sociálních a návazných služeb, včetně
stanovení priorit.
Zpracovaný Výzkum potřebnosti sociálních a návazných služeb na SO ORP - firma
Sociotrendy s.r.o. Olomouc.
Přítomnými členy Řídící skupiny jednohlasně schváleno složení Expertního týmu, který
zahájil práci po komunálních volbách konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018.
Zveřejněný E-katalog – prezentace pan Pavel Gottfried ze studia Virtualis, s.r.o.
Průběžné informování zastupitelstva města Mohelnice o postupu prací a výsledcích
střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb.
Členové Řídící skupiny schválili zpracovatele akčního plánu a střednědobého plánu
JUDr. Martina Škurka, Ph.D.
Bc. Eva Fričarová (vedoucí OSV) informovala Řídící skupinu o vypracovaném dokumentu
pro Krajský úřad Olomouckého kraje týkajícího se zjišťování potřebnosti služeb za ORP
Mohelnice pro období 2021–2023, seznámení s materiály. Dokument byl Řídící skupinou
jednohlasně schválen.
Článek v místním mohelnickém Zpravodaji obsahující krátké informace o projektu a jeho
aktuální fázi.
E-katalog je dokončen a k dispozici na https://katalog.mohelnice.cz/.
Zpracována vize do roku 2025 – sestavení dlouhodobého výhledu sociálních služeb
a služeb návazných pro území správního obvodu ORP Mohelnice.
Zpracovány cíle a opatření sociálních a návazných služeb.
Připomínkovací proces pro III. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního
obvodu ORP Mohelnice 2020–2022 dále jen „III. Střednědobý plán“, zpracování „Pravidel
pro připomínkování dokumentu SPRSS“ a Akčního plánu, včetně připomínkovacího
formuláře, vypořádání připomínek, připomínkování, připomínky vypořádány
a zapracovány, předložen ke schválení Radě města a Zastupitelstvu města Mohelnice
a Mikroregionu Mohelnicko/obcím ke schválení/vzetí na vědomí.
Organizace společné konference k ukončení projektu s SO ORP Litovel, SO ORP Prostějov
a SO ORP Konice v září 2019 za účasti pozvaných zástupců kraje, včetně pozvání
zástupce z Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a místně příslušných
senátorů.
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KAPITOLA ANALYTICKÁ
Analytická fáze střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území správního
obvodu ORP Mohelnice, jejíž uskutečnění bylo nezbytným předpokladem pro vytvoření III.
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP Mohelnice na období
let 2020-2022, probíhala v průběhu roku 2018 a 1. poloviny roku 2019.
Právní úprava realizace analytické fáze střednědobého plánování rozvoje sociálních
služeb je obsažena v ustanovení § 92 písm. d) zákona o sociálních službách, ve kterém je
uvedeno, že: "Obecní úřad obce s rozšířenou působností... d) na území svého správního obvodu
koordinuje poskytování sociálních služeb a realizuje činnosti sociální práce vedoucí k řešení
nepříznivé sociální situace a k sociálnímu začleňování osob; přitom spolupracuje s krajskou
pobočkou Úřadu práce a krajským úřadem...," a v ustanoveních § 94 písm. e) a f) zákona
o sociálních službách, ve kterých je uvedeno, že: "Obec... 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,... f) spolupracuje s krajem při určování sítě sociálních služeb na území
kraje; za tím účelem sděluje kraji informace o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro
zajištění potřeb osob na území obce a spoluvytváří podmínky pro zajištění potřeb těchto osob."
Cílem analytická fáze střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území
správního obvodu ORP Mohelnice tak bylo zmapování celkové sociální situace na území
správního obvodu ORP Mohelnice zaměřené na všechny cílové skupiny uživatelů sociálních
služeb, na zadavatele sociálních služeb a poskytovatele sociálních služeb. Za tímto účelem byly
zpracovány SWOT analýza k identifikaci stavu sociálních a návazných služeb na území správního
obvodu ORP Mohelnice, Sociodemografická analýza správního obvodu ORP Mohelnice, Výzkum
potřebnosti sociálních služeb a služeb navazujících na Mohelnicku, v jehož rámci byly zjištěny
potřeby uživatelů sociálních a návazných služeb a veřejnosti, potřeby zadavatelů sociálních
a návazných služeb a potřeby poskytovatelů sociálních a návazných služeb.








Jako podpůrné analytické dokumenty byly dále použity:
Vyhodnocení naplňování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve správním
obvodu ORP Mohelnice je vytvořen na období let 2016–2019
Program rozvoje města Mohelnice na období let 2018–2022
Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Mohelnicko 2014–2020
Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2015–2020
Zpracování analytických podkladů pro efektivní nastavení sítě sociálních služeb
v Olomouckém kraji, část B. – Zmapování nových sociálních rizik
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje 2018–2020
Akční plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2019

Vzhledem k tomu, že III. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu
ORP Mohelnice je vytvořen na období let 2020–2022, je tento harmonizován se Strategií rozvoje
územního obvodu Olomouckého kraje 2015–2020, Střednědobým plánem rozvoje sociálních
služeb Olomouckého kraje 2018–2020 a Akčním plánem rozvoje sociálních služeb Olomouckého
kraje na rok 2019 a bude harmonizován i s budoucími dokumenty na krajské úrovni, čímž dojde
ke zjednodušení spolupráce ORP Mohelnice a obcí na území jejího správního obvodu s Krajským
úřadem Olomouckého kraje.
Výsledkem analytické fáze střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území
správního obvodu ORP Mohelnice je analytická část III. Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb správního obvodu ORP Mohelnice 2020–2022, která obsahuje:
 statistické, sociologické, demografické údaje, apod. (např. věkové složení obyvatel
regionu, porodnost a úmrtnost, prognózy demografického vývoje),
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popis a analýza potřeb poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících služeb,
popis a analýza potřeb poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb,
představu budoucnosti sociálních služeb - stanovení priorit a cílů rozvoje služeb,
časový plán postupu prací a zásady, které je třeba při zpracování a naplňování plánu
dodržet,
 stanovení způsobu, jakým budou jednotliví účastníci na místní úrovni zapojeni do
vytváření a naplňování střednědobého plánu - stanovení podílů odpovědnosti a závazků
jednotlivých účastníků,
 stanovení způsobu, jakým bude III. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního
obvodu ORP Mohelnice 2020–2022 implementován, monitorován, hodnocen a případně
měněn.
V dalším textu III. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu
ORP Mohelnice na období let 2020–2022 je proto pojednáno o některých základních datech
vyplývajících z výše zmíněných analytických podkladů, tzn. zejména ze SWOT analýzy,
Sociodemografické analýzy správního obvodu ORP Mohelnice a Výzkumu potřebnosti sociálních
služeb a služeb navazujících na Mohelnicku.

1. SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA
Sociodemografická analýza správního obvodu ORP Mohelnice slouží pro potřeby
střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Mohelnice
a potřebám střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji. Protože
první sociodemografická analýza území ORP Mohelnice byla zpracována v roce 2009, informace
v ní jsou již ale zastaralé, a proto bylo třeba je aktualizovat.
Sociodemografická analýza je základním orientačním materiálem obsahujícím údaje
o populaci obyvatel určitého území. Tato analýza charakterizuje správní obvod ORP Mohelnice
a na tomto území sleduje mortalitu natalitu (porodnost), (úmrtnost), nemocnost, potratovost,
sňatečnost a rozvodovost. Dále je v ní popsána struktura společnosti žijící na území správního
obvodu ORP Mohelnice, tedy jsou v ní uvedeny údaje týkající se počtu obyvatel a jejich
socioekonomické charakteristice.
Nová sociodemografická analýza území správního obvodu ORP Mohelnice obsahuje
vybraná data o obyvatelstvu správního obvodu obce s rozšířenou působností (dále jen SO ORP)
Mohelnice. Údaje se týkají počtu obyvatel, přirozeného přírůstku obyvatel, věkového složení
obyvatel, pohybu (migrace) obyvatel a zadluženosti obyvatel. Na základě údajů z časových řad
jsou vytvořeny prognózy dalšího vývoje. Hlavním zdrojem informací jsou statistické ročenky
vydané Českým statistickým úřadem.

1.1

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPRÁVNÍHO OBVODU ORP MOHELNICE

Správní obvod ORP Mohelnice zahrnuje 14 obcí: Klopina a místní část Veleboř, Krchleby,
Líšnice a místní část Vyšehorky, Loštice a místní část Žádlovice, Maletín a místní části Starý
Maletín, Nový Maletín a Javoří, Mírov a místní části Mírovský Grunt a Míroveček, Mohelnice
a místní části Újezd, Podolí, Libivá, Květín, Řepová, Křemačov a Studená Loučka, Moravičany
a místní části Doubravice a Mitrovice, Palonín, Pavlov a místní části Rádnice, Veselí, Vacetín,
Zavadilka, Svinov a Lechovice, Třeština a místní část Háj, Úsov a místní část Bezděkov, Police
a Stavenice. Obcím Mohelnice, Loštice a Úsov byl udělen statut města. S celkovou rozlohou
188,4 km2 se Mohelnicko společně se správními obvody Konice a Lipník nad Bečvou řadí mezi tři
nejmenší správní obvody obcí s rozšířenou působností Olomouckého kraje, jehož celková
rozloha činí 5 159 km2. Ke dni 31. 12. 2017 žilo v na Mohelnicku 18 261 obyvatel, přičemž 9 223
obyvatel žije ve městě Mohelnici, 2 997 obyvatel ve městě Loštice, 1 181 obyvatel ve městě Úsov
14

a 1 285 obyvatel v obci Moravičany. V ostatních obcích žije v rozmezí od 150 do 600 obyvatel. Co
do počtu obyvatel, nejmenší byla ke dni 31. 12. 2017 obec Stavenice se 135 obyvateli. Co se týče
dlouhodobého vývoje, počet obyvatel Mohelnicka postupně mírně klesá, od roku 2013 přibližně
o 300 osob.
Mohelnicko leží v západní části Olomouckého kraje a sousedí se správními obvody obcí
s rozšířenou působností Zábřeh, Uničov a Litovel. Na západě Mohelnicko sousedí se správním
obvodem obce s rozšířenou působností Moravská Třebová, který je součástí Pardubického kraje.
Mohelnicko má jedinečnou polohu mezi rovinatou Hanou a Zábřežskou vrchovinou, která tvoří
širokou bránu do Jeseníků. Jedná se o území rovinné, směrem na západ mírně zvlněné, avšak
s vysokou členitostí. Průměrná nadmořská výška je 330 metrů, přičemž nejníže položený bod je
250 metrů nad mořem a nejvýše položený bod je 560 metrů nad mořem. Mohelnicko zahrnuje
oblast teplého až mírně chladného podnebí. Vzhledem ke klimatickým a půdním podmínkám
lze Mohelnicko označit za zemědělskou oblast. Jeho středem protéká řeka Morava, při jejímž
toku vznikla dvě přírodní jezera.
Nejvýznamnějším sídlem Mohelnicka je město Mohelnice. Leží v nadmořské výšce
267 metrů. Ke dni 31. 12. 2017 žilo v Mohelnici 9 223 obyvatel. Dnes je město Mohelnice
významným průmyslovým centrem (působí zde zejména společnosti Hella Autotechnik
a Siemens) a také důležitým dopravním uzlem, kde se spojují silniční trasa z Hradce Králové a již
zprovozněný úsek rychlostní silnice D35 směrem na Olomouc a silnice I. třídy č. I/44 směrem na
Jeseník a dále do Polska. Mohelnice je také střediskem Svazku obcí mikroregionu Mohelnicko.
Celková výměra území města Mohelnice činí 4 620,1 ha, z toho 3 198,7 ha zemědělské a 1 421,4
ha nezemědělské půdy. Město Mohelnice je ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích obcí
s rozšířenou působností, přičemž v rámci místního městského úřadu působí matriční a stavební
úřad. Ve městě Mohelnici je kompletní technická infrastruktura, tj. kanalizace s čističkou
odpadních vod, veřejný vodovod, plynofikace a elektrifikace. Co se týče občanské vybavenosti, ve
městě Mohelnici funguje pobočka České pošty s.p., veřejná knihovna na náměstí Svobody, tamtéž
základní umělecká škola a městské kulturní středisko s kinem, zdravotnická střediska na
Okružní a Nádražní ulici, lékárny na náměstí Svobody, Okružní a Nádražní ulici, mateřské školy
na Hálkově ulici a ulici Na Zámečku, základní školy na ulici Vodní, Mlýnská a Masarykova,
speciální základní škola na Masarykově ulici, Obchodní akademie na Olomoucké ulici, Střední
průmyslová škola elektrotechnická na ulici Generála Svobody, Střední škola technická
a zemědělská na ulici 1. máje a Odborné učiliště a Praktická škola na Vodní ulici. Mezi
nejvýznamnější zařízení sociálních služeb ve městě Mohelnici patří denní stacionář Okýnko na
ulici Na Zámečku a Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice na ulicích Medkově
a Lidické. Na území města Mohelnice se také nachází několik zařízení pro kulturní a sportovní
vyžití, tj. městské sady, krytý plavecký bazén a koupaliště, sportovní hala TJ Sokol Mohelnice,
fotbalový stadion, dětské dopravní hřiště a minigolf, Fitcentrum K2, bowling a tenisové kurty. Co
se týče spolkové činnosti, při základní umělecké škole velmi úspěšně působí pěvecký sbor
Arietta a dechový orchestr mladých. V Mohelnici také působí taneční soubory Přání a Přáníčko,
Jehlan a Santarella, pěvecký sbor Carmen, hudební soubor Collegium Musicum, hudební skupina
Smolaři, soubor mažoretek, Automoto klub a spolek Přátel pátého ročního období, který
zajišťuje recesi ve městě. Na poli sportu Mohelnici reprezentují TJ Sokol Mohelnice, Fotbalový
klub Mohelnice, klub karate, basketballu, florbalu a plavání.
V komunálních volbách je v Mohelnici voleno 21 členů zastupitelstva města, kteří poté ze
svého středu volí starostu, místostarostu a 7 členů rady města. Po volbách do městského
zastupitelstva na funkční období 2018 – 2022 konaných ve dnech 5. – 6. října 2018, kdy
v Mohelnici dosáhla volební účast 43,78 % oprávněných voličů, došlo k vytvoření koalice
politických stran a hnutí Mohelnická demokracie, ANO 2011 a KSČM. Starostou města byl zvolen
pan Ing. Pavel Kuba (Mohelnická demokracie) a místostarostkou města paní Jana Kubíčková
(Mohelnická demokracie).
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Administrativní členění Olomouckého kraje podle správních obvodů obcí
s rozšířenou působností

16

Mapa správního obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice a jeho okolí
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1.2

OBYVATELSTVO SPRÁVNÍHO OBVODU ORP MOHELNICE

Z dostupných statistických údajů lze analyzovat dosavadní vývoj počtu obyvatel SO ORP
Mohelnice a do jisté míry také predikovat jeho další vývoj. SO ORP Mohelnice sestává ze 14 obcí.
Mohelnice, Loštice a Úsov jsou obce se statutem města. V SO ORP Mohelnice žilo k 31. 12. 2017
celkem 18 261 obyvatel. Z toho bylo 9102 mužů a 9159 žen. Průměrný věk byl 42,7 roků. Index
stáří měl hodnotu 135,3 %. Za rok 2017 bylo živě narozených 176, zemřelých bylo celkem 204.
Přirozený úbytek obyvatel byl tedy 26 obyvatel. Přistěhovalých bylo 264, vystěhovalých 280, což
představovalo úbytek 28 obyvatel. Celkový úbytek obyvatelstva potom byl 44 obyvatel.
Tab. č. 1: Počet obcí podle počtu obyvatel v SO ORP Mohelnice v letech 2008–2017
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017
Rok
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
Počet obcí
- v tom s počtem obyvatel:
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0-199
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
200-499
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
500-999
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1 000-4 999
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5 000-19 999
Zdroj: ČSÚ: Český statistický úřad [online]. 2018 [cit. 2018-12-17].
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xm/so-orp-mohelnice/.

Z tabulky č. 1 je patrné, že počet obcí v jednotlivých kategoriích podle počtu obyvatel se
v celém sledovaném období nezměnil. Nejpočetnější skupinou jsou obce s počtem obyvatel 200
– 499, kterých je celkem šest. V kategorii 1000 – 4999 obyvatel jsou tři obce (Loštice,
Moravičany, Úsov). V kategorii 5000–19999 obyvatel se nachází pouze Mohelnice, která je
zároveň obcí s největším počtem obyvatel ve sledovaném území.
Tab. č. 2: Počet obyvatel v obcích SO ORP Mohelnice v letech 2007–2017
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Správní
obvod
18 726 18 727 18 736 18 706 18 714 18 645 18 592 18 501 18 393 18 305 18 261
celkem:
614
627
633
621
630
618
617
604
600
595
607
Klopina
198
196
195
197
188
184
181
181
182
179
169
Krchleby
289
289
303
309
324
325
327
341
341
343
355
Líšnice
3 069
3 085
3 060
3 055
3 036
2 993
3 007
3 020
3026
3023
2997
Loštice
370
376
369
369
378
391
404
391
389
382
385
Maletín
417
417
420
409
419
415
414
406
389
385
371
Mírov
9 700
9 628
9 615
9 563
9 516
9 460
9 385
9 317 9 245
9 232
9 223
Mohelnice
1 203
1 237
1 244
1 255
1 280
1 285
1 289
1 296 1 298
1 300
1 285
Moravičany
335
333
335
343
347
346
351
344
341
334
337
Palonín
613
619
618
626
613
629
616
620
616
612
616
Pavlov
222
220
223
222
230
229
230
229
223
218
216
Police
147
149
149
145
142
141
142
146
145
138
135
Stavenice
347
339
354
352
370
386
389
391
384
384
384
Třeština
1 202
1 212
1 218
1 240
1 241
1 243
1 240
1 215 1 214
1 180
1 181
Úsov
Zdroj: ČSÚ: Český statistický úřad [online]. 2018 [cit. 2018-12-17].
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xm/so-orp-mohelnice/.
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Tabulka č. 2 obsahuje údaje o počtu obyvatel všech obcí SO ORP Mohelnice v období let 2007
– 2017. Na základě těchto údajů lze posuzovat vývoj počtu obyvatel v celém sledovaném území
a také vzájemně porovnávat jednotlivé obce.
Vývoj počtu obyvatel v jednotlivých obcích je různý. Každoroční růst počtu obyvatel
zaznamenala pouze obec Líšnice. Až na nepatrné výkyvy zaznamenala trvalý růst počtu obyvatel
také obec Třeština. Také v obci Moravičany (s výjimkou roku 2017) počet obyvatel dlouhodobě
roste. Obcemi, které z hlediska počtu obyvatel dlouhodobě stagnují, jsou Pavlov, Palonín, Klopina
a Loštice. V některých obcích (např. Maletín, Police, Úsov) počet obyvatel do roku 2013 rostl, ale
poté dochází opět k poklesu. Dlouhodobý pokles počtu obyvatel vykazují obce Mírov, Krchleby
a Mohelnice.
V Mohelnici, která je nejlidnatější obcí SO ORP, počet obyvatel každoročně klesá, byť
tempo poklesu v posledních letech zpomalilo. Zatímco v roce 2007 činil počet obyvatel 9700
obyvatel, v roce 2017 to bylo 9223 obyvatel. Vzhledem k tomu, že v Mohelnici žije více než
polovina obyvatel celého SO ORP, je trvalý úbytek obyvatel signifikantní (viz graf č. 1).
Graf č. 1: Vývoj počtu obyvatel Mohelnice v letech 2007–2017
Vývoj počtu obyvatel
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Zdroj: ČSÚ: Český statistický úřad [online]. 2018 [cit. 2018-12-17].
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xm/so-orp-mohelnice/.

Graf č. 2: Vývoj celkového počtu obyvatel v SO ORP Mohelnice v letech 2007–2017
Vývoj počtu obyvatel
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Zdroj: ČSÚ: Český statistický úřad [online]. 2018 [cit. 2018-12-17].
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xm/so-orp-mohelnice/.
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Graf č. 2 ukazuje vývoj počtu obyvatel v SO ORP Mohelnice v letech 2007–2017. Do roku 2011
počet obyvatel stagnoval, od roku 2012 počet obyvatel neustále klesá.
Na základě těchto údajů lze předpokládat v nejbližších letech další pokles počtu obyvatel.
Přestože počet obyvatel v některých obcích mírně roste, celkový počet obyvatel SO ORP
Mohelnice klesá, přičemž největší podíl na tomto poklesu má obec Mohelnice. Pokud se nepodaří
zastavit trend klesajícího počtu obyvatel v Mohelnici, není pravděpodobné, že by se podařilo
zastavit celkový pokles počtu obyvatel v celém SO ORP Mohelnice.
Tab. č. 3: Živě narození v SO ORP Mohelnice v letech 2007 – 2017
Rok
Správní obvod
celkem
Klopina
Krchleby
Líšnice
Loštice
Maletín
Mírov
Mohelnice
Moravičany
Palonín
Pavlov
Police
Stavenice
Třeština
Úsov

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

186

195

200

187

171

175

184

164

174

193

176

7
2
1
31
7
6
100
10
2
5
2
2
11

5
2
3
35
2
4
98
18
4
8
3
1
4
8

8
3
30
4
2
104
17
1
9
3
2
4
13

4
2
2
29
7
3
95
15
1
4
5
2
4
14

6
5
29
5
1
82
17
6
5
2
1
5
7

3
4
5
26
5
4
85
11
3
8
1
1
6
13

3
1
6
29
8
1
95
12
2
2
1
5
19

5
1
2
21
3
4
86
14
5
2
4
8
9

3
1
6
26
2
1
89
14
5
7
2
6
12

7
1
1
39
2
6
97
13
3
7
5
12

4
2
4
27
4
98
14
2
5
3
2
11

Zdroj: ČSÚ: Český statistický úřad [online]. 2018 [cit. 2018-12-17].
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xm/so-orp-mohelnice/.

S poklesem počtu obyvatel korelují i údaje obsažené v tabulkách č. 3, č. 4, č. 5. Počet živě
narozených v SO ORP Mohelnice dosáhl ve sledovaném období průměrné hodnoty 182,3. Nejvíce
živě narozených bylo v roce 2009, nejméně pak v roce 2014. Přestože byl rok 2016 z hlediska
počtu živě narozených nadprůměrný, lze konstatovat, že počet živě narozených má dlouhodobě
mírně klesající tendenci (viz tab. č. 3). V Mohelnici bylo nejvíce živě narozených v roce 2009,
nejméně pak v roce 2011. V roce 2016 dosáhl počet živě narozených nadprůměrné hodnoty.
Počet živě narozených měl do roku 2014 spíše mírně klesající tendenci, od roku 2014 naopak
mírně stoupá (viz tab. č. 3).
Tab. č. 4: Zemřelí v SO ORP Mohelnice v letech 2007 – 2017
Rok
Správní obvod
celkem
Klopina
Krchleby
Líšnice
Loštice
Maletín
Mírov
Mohelnice

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

173

160

179

191

209

186

209

167

209

194

204

8
1
39
2
2
81

5
2
32
2
3
76

8
2
2
29
4
5
88

7
2
3
28
5
3
110

6
2
3
40
2
4
99

4
1
46
1
7
94

10
1
4
35
2
2
105

8
2
5
25
1
2
83

7
2
4
31
3
5
101

7
1
3
29
8
6
87

2
6
1
42
6
2
93
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Rok

2007

Moravičany
Palonín
Pavlov
Police
Stavenice
Třeština
Úsov

2008

12
4
5
4
1
3
11

2009

11
4
12
1
5
7

2010

9
4
8
3
1
2
14

2011

15
1
4
5
2
6

18
3
10
5
4
2
11

2012

2013

11
3
5
3
1
10

13
4
9
4
1
4
15

2014
10
2
1
4
2
4
18

2015

2016

20
7
8
1
2
4
14

2017

12
3
15
4
2
9
8

13
3
6
5
2
4
19

Zdroj: ČSÚ: Český statistický úřad [online]. 2018 [cit. 2018-12-17].
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xm/so-orp-mohelnice/.

Počet zemřelých v celém SO ORP Mohelnice ve sledovaném období mírně roste. Nejméně
zemřelých bylo v roce 2008. Nejvíce zemřelých pak připadá na liché ročníky (2011 – 2017).
V Mohelnici bylo nejméně zemřelých také v roce 2008, nejvíce v roce 2010 a pohybuje se
v průměru kolem počtu 95 zemřelých za rok (viz tab. č. 4).
Graf č. 3: Vývoj počtu živě narozených/zemřelých v SO ORP Mohelnice v letech 2007–2017
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Zdroj: ČSÚ: Český statistický úřad [online]. 2018 [cit. 2018-12-18].
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xm/so-orp-mohelnice/.

Graf č. 3 umožňuje porovnat vývoj počtu živě narozených a zemřelých v SO ORP Mohelnice. Lze
konstatovat, že od roku 2010 je vždy více zemřelých než živě narozených, zatímco před rokem
2010 tomu bylo naopak. V letech 2011, 2015 pak byly rozdíly mezi počtem zemřelých a živě
narozených největší. Podobná situace platí také pro Mohelnici, což je patrné z grafu č. 4. Počet
živě narozených byl před rokem 2010 vyšší než počet zemřelých, od roku 2010 do roku 2015
převažuje počet zemřelých, v letech 2016 – 2017 následuje opět mírně vyšší počet živě
narozených nad zemřelými.
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Graf č. 4: Vývoj počtu živě narozených a zemřelých v Mohelnici v letech 2007–2017
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Zdroj: ČSÚ: Český statistický úřad [online]. 2018 [cit. 2018-12-18].
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xm/so-orp-mohelnice/.

Graf č. 5 zobrazuje přirozený přírůstek (úbytek) obyvatel, což je rozdíl mezi živě narozenými
a zemřelými. Z grafu je patrné, že zatímco před rokem 2010 existoval přirozený přírůstek
obyvatel, od roku 2010 nastává přirozený úbytek obyvatel.
Graf č. 5: Přirozený přírůstek obyvatel (živě narození – zemřelí) v letech 2007-2017
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Zdroj: ČSÚ: Český statistický úřad [online]. 2018 [cit. 2018-12-18].
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xm/so-orp-mohelnice/.

Celkový přírůstek (úbytek) obyvatelstva je vedle přirozené měny obyvatelstva ovlivněn
také migrací. Tabulka č. 5 ukazuje hodnoty přírůstku obyvatel stěhováním v jednotlivých obcích
SO ORP Mohelnice. Rozdílem mezi počtem přistěhovalých a vystěhovalých ve zkoumaném
územním celku je tzv. migrační saldo. Společně s přirozeným přírůstkem je základním údajem
bilance obyvatelstva.1

PŘÍRUČKA DEMOGRAFICKÉ STATISTIKY. [online]. 2018 [cit. 2018-12-18].
Dostupné z:
https://web.natur.cuni.cz/~mak/gos/demmetodika/www.czso.cz/cz/cisla/0/02/020100/stehovan.htm
1
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Tab. č. 5: Přírůstek obyvatel stěhováním (přistěhovalí - vystěhovalí) v letech 2007–2017
Rok
Správní obvod
celkem
Klopina
Krchleby
Líšnice
Loštice
Maletín
Mírov
Mohelnice
Moravičany
Palonín
Pavlov
Police
Stavenice
Třeština
Úsov

2007

2008

2009 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

10

-34

-12

-26

-20

-58

-28

-88

-73

-87

-16

19
1
5
-18
6
13
-58
17
2
-3
7
-4
6
17

13
-4
-1
13
6
-1
-94
27
-2
10
-4
1
-7
9

6
1
13
-26
-7
6
-29
-1
5
-2
3
-1
13
7

-9
2
7
-6
-2
-11
-37
11
8
8
-1
-6
-4
14

3
-2
6
31
7
0
-110
21
1
-4
-1
6
9
13

-11
-7
-4
-23
9
-1
-47
5
-1
13
1
-2
11
-1

6
-3
20
7
-65
5
7
-6
4
2
2
-7

-10
1
17
17
-15
-10
-71
3
-5
1
2
-2
-16

2
-2
11
-1
-13
-60
8
-1
-3
-5
-1
-9
1

-5
-3
4
-13
-1
-4
-23
1
-7
4
-1
-5
4
-38

-10
-6
9
-11
5
-12
-14
-16
4
5
-3
4
9

Zdroj: ČSÚ: Český statistický úřad [online]. 2018 [cit. 2018-12-18].
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xm/so-orp-mohelnice/.

Graf č. 6 ukazuje dlouhodobě převažující počet vystěhovalých nad počtem přistěhovalých
v celém SO ORP. Také graf č. 7 ukazuje na záporné hodnoty migračního salda v celém
sledovaném období, přičemž nejzápornějších hodnot nabývá v letech 2014 – 2016.
Graf č. 6: Vývoj počtu přistěhovalých a vystěhovalých obyvatel v SO ORP Mohelnice
v letech 2008–2017
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Zdroj: ČSÚ: Český statistický úřad [online]. 2018 [cit. 2018-12-19].
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xm/so-orp-mohelnice/.
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Některé obce (např. Třeština, Líšnice, Moravičany) vykazují dlouhodobě spíše kladné
hodnoty migračního salda, jiné oscilují mezi kladným a záporným saldem (Loštice, Palonín,
Pavlov). Přibližně od roku 2012 potom některé obce (Klopina, Úsov, Mírov) vykazují pokles
migračního salda do záporných hodnot. Jedinou obcí SO ORP Mohelnice, která má záporné
hodnoty migračního salda v celém sledovaném období, je Mohelnice. V tomto ohledu je rok 2011
nejhorším rokem, nicméně od roku 2014 lze sledovat určité zlepšení (viz graf č. 8).
Graf č. 7: Vývoj migračního salda SO ORP Mohelnice v letech 2008–2017
Migrační saldo
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
-70
-80
-90
-100

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2016

2017

Zdroj: ČSÚ: Český statistický úřad [online]. 2018 [cit. 2018-12-19].
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xm/so-orp-mohelnice/.

Graf č. 8: Vývoj migračního salda v obci Mohelnice v letech 2008–2017
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Zdroj: ČSÚ: Český statistický úřad [online]. 2018 [cit. 2018-12-19].
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xm/so-orp-mohelnice/.

Vnitřním stěhováním (migrací) rozumíme pohyby mezi obcemi v rámci sledovaného
území. Vývoj počtu obyvatel vnitřního stěhování, tedy změny obce trvalého pobytu obyvatel v SO
ORP Mohelnice, ukazuje graf č. 9. Počet vnitřně přestěhovaných byl nejvyšší v roce 2012, nejnižší
v roce 2016; v posledních letech pozorujeme spíše jeho pokles.
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Graf č. 9: Vývoj celkového počtu obyvatel vnitřního stěhování v rámci SO ORP Mohelnice
v letech 2008–2017
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Zdroj: ČSÚ: Český statistický úřad [online]. 2018 [cit. 2018-12-19].
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xm/so-orp-mohelnice/.

Vedle celkového počtu obyvatel vnitřního stěhování sledujeme také jeho vývoj dle
věkových kategorií. Skládaný plošný graf č. 10 zobrazuje procentuální zastoupení jednotlivých
věkových kategorií na vnitřní migraci v rámci SO ORP Mohelnice. Lze konstatovat, že výrazně
vyšší zastoupení kategorie 0-14 let, než kategorie 65 a více let, značí na stěhování především
rodin s dětmi. Přestože se senioři podílejí na vnitřní migraci spíše okrajově, jejich podíl mírně
roste.
Graf č. 10: Vývoj vnitřního stěhování dle věkových kategorií v letech 2008–2017
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Zdroj: ČSÚ: Český statistický úřad [online]. 2018 [cit. 2018-12-19].
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xm/so-orp-mohelnice/.

Celkový přírůstek (úbytek) obyvatel dle jednotlivých obcí SO ORP Mohelnice je uveden
v tabulce č. 6. Vývoj celkového přírůstku obyvatel v období let 2007 – 2017 pak dokumentuje
graf č. 11. Zatímco do roku 2009 byl mírný celkový přírůstek obyvatel, od roku 2010 nastává
celkový úbytek obyvatel, který dosáhl vrcholu v roce 2015.
25

Celkový přírůstek obyvatel v Mohelnici je zobrazen v grafu č. 11. Z něj je zřejmé, že
v Mohelnici dochází dlouhodobě k celkovému úbytku obyvatel. Nejvyšší úbytek byl zaznamenán
v roce 2011. V letech 2016 – 2017 došlo ke zlepšení a hodnoty úbytku se snížily.
Tab. č. 6: Celkový přírůstek (úbytek) obyvatel SO ORP Mohelnice v letech 2007–2017
Rok
Správní obvod
celkem
Klopina
Krchleby
Líšnice
Loštice
Maletín
Mírov
Mohelnice
Moravičany
Palonín
Pavlov
Police
Stavenice
Třeština
Úsov

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

23

1

9

-30

-58

-69

-53

-91

-108

-88

-44

18
3
5
-26
11
17
-39
15
-3
5
-3
3
17

13
-2
16
6
-72
34
-2
6
-2
2
-8
10

6
-1
14
-25
-7
3
-13
7
2
-1
3
15
6

-12
2
6
-5
-11
-52
11
8
8
-1
-4
-2
22

3
-4
8
20
10
-3
-127
20
4
-9
-4
3
12
9

-12
-4
1
-43
13
-4
-56
5
-1
16
-1
-1
16
2

-1
-3
2
14
13
-1
-75
4
5
-13
1
1
3
-3

-13
14
13
-13
-8
-68
7
-7
4
-1
4
2
-25

-4
1
6
-2
-17
-72
2
-3
-4
-6
-1
-7
-1

-5
-3
2
-3
-7
-4
-13
2
-7
-4
-5
-7
-34

12
-10
12
-26
3
-14
-9
-15
3
4
-2
-3
1

Zdroj: ČSÚ: Český statistický úřad [online]. 2018 [cit. 2018-12-19].
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xm/so-orp-mohelnice/.

Graf č. 11: Celkový přírůstek (úbytek) obyvatel v SO ORP Mohelnice v letech 2007–2017
40
20
0
-20
-40
-60
-80
-100
-120
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Zdroj: ČSÚ: Český statistický úřad [online]. 2018 [cit. 2018-12-19].
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xm/so-orp-mohelnice/.
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Graf č. 12: Celkový přírůstek (úbytek) obyvatel v Mohelnici v letech 2007–2017
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Zdroj: ČSÚ: Český statistický úřad [online]. 2018 [cit. 2018-12-19].
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xm/so-orp-mohelnice/.

Graf č. 13 zobrazuje celkový přírůstek (úbytek) na 1000 obyvatel v SO ORP Mohelnice. Celkový
přírůstek je daný součtem hodnot přirozeného přírůstku a přírůstku stěhováním. Také z tohoto
grafu je patrný dlouhodobý trend úbytku obyvatel ve sledovaném území, přičemž převažuje
podíl stěhování na celkovém úbytku. Přestože od roku 2016 sledujeme mírné zlepšení, stále se
pohybujeme v oblasti záporných hodnot ve všech sledovaných ukazatelích.
Graf č. 13: Přírůstek na 1 000 obyvatel v SO ORP Mohelnice v letech 2008–2017
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Zdroj: ČSÚ: Český statistický úřad [online]. 2018 [cit. 2018-12-20].
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xm/so-orp-mohelnice/.
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Graf č. 14: Průměrný věk mužů a žen v ORP Mohelnice v letech 2008–2017
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Zdroj: ČSÚ: Český statistický úřad [online]. 2018 [cit. 2018-12-20].
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xm/so-orp-mohelnice/.

K základním ukazatelům charakterizujícím věkovou strukturu obyvatelstva patří
průměrný věk. Průměrný věk obyvatel SO ORP Mohelnice neustále roste, což je vidět v grafu
č. 14. Průměrný věk žen je o více než tři roky vyšší než průměrný věk mužů. Nárůst průměrného
věku obyvatel je dokladem demografického stárnutí populace.2
Graf č. 15: Index stáří v SO ORP Mohelnice v letech 2008–2017
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Zdroj: ČSÚ: Český statistický úřad [online]. 2018 [cit. 2018-12-20].
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xm/so-orp-mohelnice/.

DEMOGRAFIE: Demografický informační portál. [online]. 2015 [cit. 2018-12-20].
Dostupné z: http://www.demografie.info/?cz_pohlavivekukazatele
2
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Mezi další ukazatele, který charakterizuje věkovou strukturu obyvatelstva, patří index
stáří. Index stáří vyjadřuje, kolik je v populaci obyvatel ve věku 60 let a více na 100 dětí ve věku
0-14 let.3
Jak ukazuje graf č. 15, index stáří v SO ORP Mohelnice v čase neustále roste. Zatímco
v roce 2008 byla hodnota 103,5, v roce 2017 to bylo již 135,3. Poměrně strmý nárůst indexu
stáří opět dokladuje demografické stárnutí populace.
Graf č. 16: Vývoj věkového složení obyvatel SO ORP Mohelnice v letech 2008–2017
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Zdroj: ČSÚ: Český statistický úřad [online]. 2015 [cit. 2018-12-20].
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xm/so-orp-mohelnice/.

Graf č. 17: Vývoj procentuálního podílu obyvatel ve věku 65 a více let na celkovém počtu
obyvatel v SO ORP Mohelnice v letech 2008–2017
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Zdroj: ČSÚ: Český statistický úřad [online]. 2018 [cit. 2018-12-20].
Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/xm/so-orp-mohelnice/.

DEMOGRAFIE: Demografický informační portál. [online]. 2018 [cit. 2018-12-20].
Dostupné z: http://demografie.info/?cz_demstarnutivyvoj=
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Věkové složení obyvatel SO ORP Mohelnice, zobrazené v grafu č. 16, ukazuje na rostoucí
podíl seniorů a klesající podíl dětí na celkovém počtu obyvatel.
Na poměrně významné stárnutí populace ještě zřetelněji poukazuje graf č. 17, který vyjadřuje
podíl seniorů na celkovém počtu obyvatel. Od roku 2008 se tento podíl zvýšil o téměř 5 % a lze
předpokládat, že proces stárnutí populace ve sledovaném území bude pokračovat. S ohledem na
výše uvedené skutečnosti lze konstatovat, že možným řešením jak zlepšit sociodemografické
ukazatele ve sledovaném území jsou opatření vedoucí zejména k podpoře porodnosti (zvýšení
počtu živě narozených) a migrace (zvýšení počtu přistěhovalých, snížení počtu vystěhovalých).

1.3

ZADLUŽENOST
MOHELNICE

OBYVATEL

NA ÚZEMÍ

SPRÁVNÍHO

OBVODU

ORP

Zadluženost obyvatel může vytvářet ekonomické a sociální problémy. Z údajů uvedených
na http://mapaexekuci.cz/index.php/mapa-2/ lze vyčíst data pro kraje, ORP, ale i jednotlivé
obce a vzájemně je porovnat. Dostupná jsou data z let 2016 a 2017, což umožňuje jejich
meziroční srovnání. Podíl osob v exekuci v SO ORP Mohelnice je 6,2 % což je méně než
celorepublikový průměr (9,7%). Zatímco v celé ČR počet exekucí v meziročním srovnání vzrostl
(+ 3,4 %), v SO ORP Mohelnice mírně klesl (- 0,9 %).
Tab. č. 18: Exekuce v SO ORP Mohelnice dle jednotlivých obcí
Podíl osob v exekuci
v%
Rok
Správní obvod celkem
Klopina
Krchleby
Líšnice
Loštice
Maletín
Mírov
Mohelnice
Moravičany
Palonín
Pavlov
Police
Stavenice
Třeština
Úsov

2016
6,25
2,84
6,13
6,29
7,18
15,55
11,65
6,32
3,62
5,92
2,49
2,65
4,88
5,23
6,37

2017
6,20
2,84
5,52
6,99
7,25
14,33
10,51
6,23
3,53
5,23
2,87
3,17
4,88
5,23
6,66

Celkový počet exekucí

2016
4412
55
778
263
135
2324
164
81
188
28
71
325

2017
4457
93
37
165
805
235
150
2233
167
82
64
51
29
65
281

Průměrný počet
exekucí na osobu
2016
4,5
3,7
4,2
5,2
3,3
4,6
4,1
4,8
37,6
4,7
4,2
4,9

2017
4,6
6,2
4,1
8,3
4,3
5,0
4,1
4,5
4,3
5,5
4,3
8,5
4,8
3,8
4,1

Zdroj: Mapa exekucí [online]. 2018 [cit. 2018-12-21].
Dostupné z: http://mapaexekuci.cz/index.php/mapa-2/.

Z tab. č. 18 je zřejmé, že v jednotlivých obcích SO ORP Mohelnice se situace v počtech
exekucí různí. Na Mohelnici připadá z celkového počtu 4457 exekucí přesná polovina. V podílu
osob v exekuci představuje hodnota 6,20 průměr celého správního obvodu. Stejně tak průměrný
počet exekucí na osobu je v Mohelnici na průměru celého správního obvodu. Podobná situace
jako v Mohelnici je ještě v dalších obcích (Líšnice, Krchleby, Palonín, Úsov, Loštice). Mírně
nadprůměrné hodnoty jsou v obcích Třeština a Stavenice, ještě lepší je pak situace v obcích
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Klopina, Pavlov, Police a Moravičany. Výrazně podprůměrné hodnoty jsou pak v obcích Mírov
a Maletín. V Maletíně je celých 14,33% osob v exekuci s průměrným počtem 5,0 exekucí na
osobu. V některých obcích (Police, Líšnice) je vysoký průměrný počet exekucí na osobu, byť je
podíl osob v exekuci na celkovém počtu obyvatel relativně nízký.
V meziročním srovnání potom v některých obcích (Police, Maletín, Úsov, Mohelnice)
sledujeme pokles celkového počtu exekucí. Ve většině obcí ale došlo k nárůstu celkového počtu
exekucí, nejvíce pak v obcích Klopina, Líšnice, Pavlov a Krchleby. V celém SO ORP Mohelnice
došlo v meziročním srovnání sice k poklesu podílu osob v exekuci, ale k nárůstu celkového počtu
exekucí a také průměrného počtu exekucí na osobu.

2. VÝZKUM POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SLUŽEB
NAVAZUJÍCÍCH NA MOHELNICKU
Cílem předloženého Výzkumu potřebnosti sociálních služeb a služeb navazujících na
Mohelnicku bylo komplexně zpracovat potřebnost sociálních služeb s ohledem na potřeby
uživatelů, zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb, včetně analýzy finančních toků do
sociálních služeb. Výzkum byl realizován ve vztahu k pravidlům Akčního plánu Olomouckého
kraje, který je prováděcím předpisem Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
v Olomouckém kraji pro roky 2018–2020 a v souladu s Minimálními kritérii plánování rozvoje
sociálních služeb na krajské úrovni. Kvalitativní výzkum potřebnosti sociálních služeb na
Mohelnicku s ohledem na Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území správního
obvodu ORP Mohelnice 2020-2022 slouží pro následnou:
 identifikaci potřebnosti sociálních služeb ke tvorbě cílů a opatření na Mohelnicku
 tvorbu návrhu Akčního plánu na území správního obvodu ORP Mohelnicka.
Kvalitativní výzkum potřebnosti služeb vychází zejména z následujících podkladů:
 Terénní výzkumné šetření na Mohelnicku mezi veřejností a uživateli služeb, mezi
poskytovateli služeb a zadavateli služeb
 Výkaznictví a ekonomické agendy poskytovatelů služeb a obcí
 Akční plán Olomouckého kraje
 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje 2018 – 2020
 Minimální kritéria plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni
 Další podklady na regionální úrovni
Výzkum potřebnosti sociálních služeb a služeb navazujících na Mohelnicku se dělí do tří
oblastí:
 Výzkum uživatelů sociálních služeb a služeb navazujících a veřejnosti na Mohelnicku
 Výzkum zadavatelů sociálních služeb a služeb navazujících na Mohelnicku
 Výzkum poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících na Mohelnicku
Předložený výzkum byl zpracován prostřednictvím nejnovějších a veřejně dostupných dat,
z údajů získaných v součinnosti s objednatelem, rovněž z výzkumných šetření se zástupci
poskytovatelů i veřejnosti a uživatelů sociálních služeb. Použita byla metoda „Desk research“
s ohledem na analýzu tematických celků, např. ve vztahu k dokumentům např. „Minimální
kritéria kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni“, rovněž „Akční plán
rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje na rok 2019“. S ohledem na terénní výzkumná
sociologická šetření byl použitý integrovaný sociologický výzkum. V integrované výzkumné
strategii je kladen důraz na interakce všech participujících v průběhu výzkumu. Specificky se
jednalo o převahu kvalitativních výzkumných technik v oblastech prováděných hloubkovým
dotazováním, dále s převahou kvantitativních výzkumných technik v oblastech řešených
dotazníkovým šetřením. Výzkumně proběhla samostatná terénní šetření prostřednictvím
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respondentů, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a služeb navazujících, rovněž uživatelů
sociálních služeb a služeb navazujících, dále obyvatel na Mohelnicku jako potenciálních uživatelů
sociálních služeb. Byly realizovány řízené rozhovory prostřednictvím dotazníkového šetření,
které umožňovaly dotázaným osobám zvážit zkoumanou problematiku a někteří dotazovaní
občané měli možnost vyjádřit se i k okolnostem, které pro ně osobně aktuálně problémové
nebyly. Interakce dotázaných a tazatelů měly také za následek, že si dotazovaní uvědomovali, že
o jejich stanovisko je zájem a mohou přispět svým vyjádřením k naplnění cíle, který byl
výzkumem realizován.

2.1

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A VEŘEJNOSTI VE
SPRÁVNÍM OBVODU ORP MOHELNICE

Výzkumný soubor uživatelů sociálních služeb a služeb navazujících a veřejnosti jako
potenciálních uživatelů služeb tvořilo 305 jedinců žijících ve správním obvodu ORP Mohelnice.
V souboru byli zastoupeni občané náležející do cílových skupin Děti, mládež, rodina; Senioři
a osoby se zdravotním postižením; Osoby vyloučené, v krizi a se závislostmi a Veřejnost.
Materiální zajištění domácnosti je celkově vnímáno u téměř poloviny dotázaných jako
„průměrně zajištěné“. Lepší, než průměrné zajištění uvedla čtvrtina dotázaných. Spíše dostatek
informací o sociálních službách a službách navazujících má třetina respondentů. Čtvrtina
respondentů odpověděla, že informace rozhodně má. Desetina informacemi někdy má, někdy
nemá. Více než pětina z dotázaných uvedla, že informace nepotřebuje. Hlavním zdrojem pro
získání informací z oblasti služeb jsou u více než čtvrtiny dotázaných osoby blízké. Jako další
informační zdroj u pětiny dotázaných byl uveden internet. Dalšími informačními zdroji byly
hromadné sdělovací prostředky (TV, noviny), dále besedy, přednášky a sociální pracovníci.
Za nejdůležitější služby bylo považováno zejména bydlení pro nízkopříjmové osoby
a rodiny, služby pro občany v krizi, specifické programy pro rodiny, dluhové poradenství,
vybudování bytů pro krátkodobé bydlení pro občany v životní krizi, rozšíření nabídky pro
využití volného času a společenských kontaktů pro různé skupiny občanů, služby pro matky na
mateřské dovolené, rozšíření služeb pro seniory a jejich rodiny, poradenství k oblastem
ohrožující zdraví a bydlení pro seniory. Cílem dotazu na ochotu měsíčně připlácet, mimo
příspěvek na péči, do určité částky za měsíc za služby bylo zjistit reakci respondentů na
připlácení. Částku do 500,- Kč jsou ochotny přispívat více než dvě pětiny dotázaných. Necelá
desetina dotázaných je ochotna připlácet částkou do 50,- Kč. Pětina respondentů se vyjádřila tak,
že není ochotna přispívat na služby žádnou finanční částkou.
Velká spokojenost využívaných služeb byla zaznamenána se službami Pečovatelská
služba, Sociálně zdravotní služby, Domovy pro seniory, Chráněné bydlení, Chráněné dílny, Denní
stacionáře, Sociální poradenství. Spokojenost respondentů s dostupností služeb, které využívají
nebo je již někdy využívali, byla zjišťována prostřednictvím dotazů na celkovou spokojenost
s jednotlivými charakteristikami služeb. Všechny hodnocené charakteristiky dosahovaly
vysokého hodnocení a jednalo se zejména o spokojenost s provozem služeb. Nejhůře byla
hodnocena spokojenost s finanční dostupností.

2.2

ANALÝZA POTŘEB ZADAVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM
OBVODU ORP MOHELNICE

Výzkumného šetření se účastnilo celkem 14 obcí, což je účast 100 % z oslovených obcí na
území správního obvodu ORP Mohelnice. Více než tři čtvrtiny obcí uvedly, že občané informace
o službách spíše nebo rozhodně mají, nepravidelné informace má pětina obyvatel. Do
nejohroženější skupiny, podle vyjádření téměř všech oslovených obcí, patří cílová skupina Osoby
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ohrožené sociálním vyloučením (nízkopříjmové osoby, nemajetní, drogově závislí, alkoholově
závislí apod.). Na druhém místě je podle obcí uvedena cílová skupina Senioři.
Obce vnímají zejména zásadní a nevýhodnou situaci ohledně podmínek pro získání
dotací a grantů pro sociální služby. Na prvním místě v rámci sledování indexu potřebnosti
s ohledem na sociální služby uváděla většina obcí, že by se měla změnit situace v oblasti
zjednodušení administrativních podmínek. Na druhém místě se umístil požadavek na
dlouhodobé financování sociálních služeb. Na třetím místě je větší ochota ke sponzorování
sociálních služeb a na dalším místě větší spolupráce obcí s poskytovateli sociálních služeb.
S ohledem na chybějící a potřebné služby, zástupci obcí vnímají z pohledu občanů nedostatek
zejména v bydlení pro seniory, dále požadovali rozšíření služeb pro zdravotně postižené občany
a jejich rodiny a rozšíření služeb pro seniory a jejich rodiny.
Většina obcí hodnotila kladně spolupráci s různými orgány a institucemi v rámci
metodické podpory v oblasti sociálních služeb a zaměstnanosti. Nejlépe hodnotila spolupráci
s místním úřadem práce. Obce vydávají ročně na sociální služby obvykle cca 0,6 % celkových
nákladů, což je průměrně 158 000,- Kč.
Tab. č. 19: Obce na území správního obvodu ORP Mohelnice a kontaktní osoby
Obec
Klopina
Krchleby
Líšnice
Loštice
Maletín
Mírov
Mohelnice
Moravičany
Palonín
Pavlov
Police
Stavenice
Třeština
Úsov

2.3

Kontaktní osoba
Jana Vachutková, Ing.
Vojtěch Keszeli
Jiří Kvíčala
Šárka Havelková Seifertová, Bc.
Petr Pospěch, Ing.
Lubomír Pejchal
Pavel Kuba, Ing.
Antonín Pospíšil
Hana Ficnarová
Alois Švec
Pavel Polách
Petr Drlík
František Laštůvka
Jiří Holouš

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ
OBVODU ORP MOHELNICE

Funkce kontaktní osoby
starostka
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta
starostka
starosta
starosta
starosta
starosta
starosta

SOCIÁLNÍCH

SLUŽEB

VE

SPRÁVNÍM

Výzkumného šetření se účastnilo 18 služeb z celkového počtu 24 služeb působících na
území správního obvodu ORP Mohelnice. Jednalo se o 75% zastoupení z celkového souboru. Více
než dvě pětiny služeb tvořily církevní organizace. Větší desetinu uváděly služby obecně
prospěšné společnosti. Ostatní služby byly spolky, příspěvkové organizace kraje a příspěvkové
organizace obce. Největší podíl tvořily terénní služby ve výši více než dvou pětin. Druhý největší
podíl představovaly navazující služby. Téměř jednu pětinu tvořily služby kombinované terénní –
ambulantní formy, Nejmenší podíl souboru tvořily služby ambulantní.
Většina poskytovatelů má zajištěnu bezbariérovost služeb. Necelá pětina souboru ji
zajištěnou nemá, přičemž uvádí, že zajištění bezbariérové obslužnosti v rámci poskytování
služeb není třeba, jedná se především o terénní služby. Většina služeb uvedla vyrovnanou
kapacitu s poptávkou. Téměř dvě pětiny služeb uvedly, že poptávka převyšuje možnosti
kapacity. Žádná služba neuvedla, že by nabídka převyšovala poptávku. Třetina služeb poskytuje
služby okamžitě, pětina služeb do roka, téměř pětina služeb je poskytnuta do týdne.
Na Mohelnicku jsou sociální pracovníci schopni registrovanou službu nabídnout
minimálně 66 klientům služby pobytové, minimálně 199 klientům služby terénní, minimálně 40
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klientům kombinovaných služeb „terénní – ambulantní“ a minimálně 15 klientům služby
ambulantní a minimálně 100 klientům služeb navazujících.
Chybějící sociální služby či služby navazující v rámci potřebnosti byly uváděny zejména
služby Vybudování bytů pro krátkodobé bydlení pro občany v životní krizi, dluhové poradenství
a bydlení pro seniory. Na dalších místech se jednalo např. o rozšíření služeb pro zdravotně
postižené občany a jejich rodiny, bydlení pro osoby se zdravotním postižením, bydlení pro
nízkopříjmové osoby a rodiny. Nejproblémovější oblastí u služeb poskytovaných pro všechny
cílové skupiny je uváděna oblast personální ve smyslu stabilního personálního zázemí,
kvalitních pracovníků a jejich dostatečného ocenění. S ohledem na materiální potřeby
poskytovatelů také není zajištěna potřeba průběžné rekonstrukce zázemí služeb a možnost
rozšíření prostor pro personál. Negativně jsou hodnoceny časté legislativní změny a přístup
některých zdravotních pojišťoven. Co se týče efektivity různých forem dárcovství pro získání
dalších finančních zdrojů pro provoz služeb, jako nejefektivnější forma byly uváděny dary
a sponzoring, dále charitativní akce a koncertní akce. Na posledním místě dárcovské SMS.
Situaci v oblasti služeb by mohlo zlepšit dlouhodobé financování sociálních služeb,
zjednodušení podmínek pro získání dotací a grantů, dále zvýšení kapacity již existujících služeb,
větší ochota ke sponzorování sociálních služeb a větší spolupráce obcí s poskytovateli sociálních
služeb.
V sociálních službách a službách navazujících pracuje na území správního obvodu ORP
Mohelnice minimálně 318 pracovníků, podle údajů poskytnutých 18 službami v rámci
dotazníkového šetření. Jedná se o odborný personál (161 osob) a provozní personál (157 osob)
v minimálních počtech. Kvalifikace a vzdělávání pracovníků je průběžně zvyšováno
prostřednictvím vzdělávacích seminářů, kurzů apod. Nejvíce služeb využívá semináře, školení
a supervize, dále akreditované vzdělávací programy.
V rámci finančních toků do sociálních služeb s ohledem na obvyklé příjmy v rámci období
2016 a 2017 finanční prostředky přicházející do sociálních služeb mají růstovou tendenci.
Nejvyššími finančními prostředky disponují pobytové služby s obvyklou částkou v roce 2017
okolo 6 494 000,- Kč, v roce 2016 se jednalo o částku 5 734 000,- Kč. Následují služby terénní
s obvyklou roční částkou v roce 2017 okolo 4 677 000,- Kč, v roce 2016 se jednalo o částku 3 583
000,- Kč. Dále ambulantní s obvyklou částkou 4 700 000,- Kč v roce 2017, v roce 2016 se jednalo
o částku 3 564 000,- Kč. Terénní kombinované služby disponovaly s obvyklou částkou 1 518
000,- Kč v roce 2017, v roce 2016 se jednalo o částku 889 000,- Kč.

2.4

SLUŽBY, KTERÉ VE SPRÁVNÍM OBVODU ORP MOHELNICE CHYBÍ

V rámci předloženého Výzkumu potřebnosti sociálních služeb a služeb navazujících na
Mohelnicku byl vymezen i seznam služeb, které na území správního obvodu ORP Mohelnice
absentují, a to ve vztahu k následujícím skupinám uživatelů sociálních služeb: Děti, mládež,
rodina; Senioři a osoby se zdravotním postižením; Osoby sociálně vyloučené, osoby v krizi
a osoby se závislostmi.
Děti, mládež, rodina
 Chybí služby pro osamělé rodiče s dětmi (azylový dům)
 Absence psychiatrické péče
 Nedostatečná kapacita sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (mediace,
spolupráce s orgánem sociálně-právní ochrany dětí)
Senioři a osoby se zdravotním postižením
 Nedostatečná kapacita pečovatelské služby, osobní asistence a odlehčovací služby pro
seniory (Charita Zábřeh - celoroční služba včetně víkendů a nocí)
 Chybí služba zaměřená na pomoc a podporu pečujícím osobám
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Agentura podporovaného zaměstnávání pro osoby s chronickým duševním
onemocněním a zdravotní postižením
Chybí sociálně terapeutické dílny a chráněné bydlení
Absence chráněného bydlení v Mohelnici pro osoby se zdravotním postižením (kapacita
2 bytové jednotky)
Absence odlehčovacích služeb na území ORP (pobytové) pro osoby s kombinovaným
postižením
Časově omezená sociální služba pro osoby s chronickým duševním onemocněním
Nedostatečná kapacita rozsahu pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením, zejména s tělesným postižením

Osoby sociálně vyloučené, osoby v krizi a osoby se závislostmi
 Noclehárna
 Terénní programy
 Nezmapovaná problematika bezdomovectví v obcích ORP
Všechny cílové skupiny
 Malometrážní bydlení pro seniory, sociálně znevýhodněné osoby, osoby opouštějící
výkon trestu odnětí svobody s podporou terénních služeb
 Absence psychiatrické péče (všechny věkové kategorie)
 Absence bezbariérové MHD a tzv. senior taxi (Mohelnice, Loštice…)

2.5

SOCIOTECHNICKÁ
DOPORUČENÍ
VYPLÝVAJÍCÍ
Z
VÝZKUMU
POTŘEBNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A NÁVAZNÝCH SLUŽEB NA
MOHELNICKU

V rámci předloženého Výzkumu potřebnosti sociálních služeb a služeb navazujících na
Mohelnicku byl na základě výše uvedených dat vymezen i seznam sociotechnických opatření za
účelem zlepšení stavu a rozvoje sociálních služeb poskytovaných na území správního obvodu
ORP Mohelnice. Tato sociotechnická doporučení jsou formulovaná ve vztahu k prioritním
oblastem Akčního plánu Olomouckého kraje, tak i v souladu s Minimálními kritérii plánování
rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni Olomouckého kraje a také na základě aktuálních
výsledků výzkumného šetřeními uživatelů sociálních služeb, veřejnosti, obcí a poskytovatelů
sociálních služeb.
Doporučení podporující akční plán
 Doporučujeme podporovat stávající síť sociálních služeb a služeb navazujících s ohledem
na dané počty služeb.
 Vzhledem k prioritním oblastem a výsledkům výzkumného šetření u zadavatelů služeb
doporučujeme pokračovat v komunikaci se všemi obcemi a zejména s těmi, které ze
svých nákladů zatím nevynakládají finanční prostředky na sociální služby.
 Podporovat možnosti pro rozšíření zejména terénních služeb pro cílovou skupinu Osoby
sociálně vyloučené, v krizi se závislostmi ve spolupráci s obcemi daného regionu.
 S ohledem na rozšíření finanční participace všech obcí Mohelnicka, zajistit dostupnost
služeb, zejména rozšířit pečovatelské služby a odlehčovací služby, podporující
soběstačnost jedince v jejich přirozeném prostředí.
 Jednou z prioritních oblastí Akčního plánu Olomouckého kraje je podpora pobytových
sociálních služeb komunitního typu určených seniorům se sníženou soběstačností.
Služby komunitního typu by bylo možno využít v rámci budování tzv. „Komunitních
domů“, v jejichž prostorách by se nacházely jak pobytové služby dlouhodobého typu pro
seniory, tak prostory nabízené i jiným potřebným cílovým skupinám obyvatel. Prostory
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by mohly být využity pro komunitní aktivity občanů dané lokality, např. v rámci denních
center, poradenských služeb.
Rozvíjet potenciál pro dobrovolnictví, pro které v současnosti na Mohelnicku chybí
institucionální zastřešení.

Doporučení s ohledem na požadavky poskytovatelů služeb
 Zajistit stabilitu a dostupnost následujících sociálních služeb a aktivit, které byly
poskytovateli služeb uvedeny jako důležité a které jsou strukturované s ohledem na
cílové skupiny.
Doporučení pro cílovou skupinu Děti, mládež a rodina
 Podporovat sociální služby pro osamělé rodiče s dětmi, zejména formou azylového
domu.
 Podporovat rozšíření kapacity sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi zejména
s ohledem na mediaci, spolupráce s OSPOD apod.
 S ohledem na podporu prorodinné politiky podporovat rozšíření specifických programů
pro rodiny.
Doporučení pro cílovou skupinu Senioři a osoby se zdravotním postižením
 S ohledem na nárůst stárnoucí populace podporovat rozšíření kapacity služeb domovů
pro seniory.
 Podporovat rozšíření kapacity pečovatelské služby, osobní asistence a odlehčovací
služby pro seniory zejména s ohledem na potřebu celoroční služby včetně dostupnosti
24 hodin (včetně víkendů a nocí).
 Podporovat rozšíření kapacity odlehčovacích služeb pro osoby s kombinovaným
zdravotním postižením.
 Podporovat zajištění odlehčovací pobytové služby pro osoby s kombinovaným
postižením bez ohledu na věk postižené osoby.
 Podporovat zajištění služby zaměřené na pomoc pečujícím osobám (neformálním
pečovatelům).
 Podporovat zajištění služby Agentury podporovaného zaměstnávání pro osoby
s chronickým duševním onemocněním a zdravotní postižením.
 Podporovat zajištění služby chráněného bydlení v Mohelnici pro osoby se zdravotním
postižením.
 Podporovat zřízení sociálně terapeutické dílny.
 Podporovat zajištění zvýšeného rozsahu pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením, zejména s tělesným postižením.
 Zajistit podmínky pro pokračování sociální služby pro osoby s chronickým duševním
onemocněním, která je časově omezená.
 Zajistit prostory pro poskytování relevantních sociálních služeb zejména v Mohelnici.
 Ve spolupráci s Olomouckým krajem vytvořit databázi čekatelů na umístění osob do
pobytových služeb.
Doporučení pro cílovou skupinu Osoby sociálně vyloučené, v krizi a se závislostmi
 Podporovat rozšíření terénních služeb zejména pro osoby bez domova.
 Podporovat zřízení nízkoprahového zařízení.
 Podporovat zřízení noclehárny
 Ve spolupráci s aktivitami v rámci probíhajících projektů Olomouckého kraje zajistit
informovanost o problematice bezdomovectví v obcích ORP včetně její evidence.
Doporučení pro všechny cílové skupiny
 V rámci dostupné lékařské péče pro všechny skupiny obyvatel podporovat zajištění
psychiatrické péče.
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Podporovat možnosti malometrážního bydlení zejména pro seniory, sociálně
znevýhodněné osoby, osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody.
Pokračovat v odstraňování technických bariér jak v institucích, tak veřejném prostoru.
Podporovat jednání pro bezbariérové MHD, pro rozšíření služeb senior taxi.

Doporučení s ohledem na požadavky uživatelů
 Zajistit stabilitu a dostupnost služeb a podporovat rozvoj u sociálních a navazujících
služeb, které byly vyžadovány uživateli, zejména:
 Bydlení pro nízkopříjmové osoby a rodiny
 Služby pro občany v krizi
 Specifické programy pro rodiny
 Dluhové poradenství
 Vybudování bytů pro krátkodobé bydlení pro občany v životní krizi
 Rozšíření nabídky pro využití volného času a společenských kontaktů pro různé skupiny
občanů
 Služby pro matky na mateřské dovolené
 Rozšíření služeb pro seniory a jejich rodiny
 Poradenství k oblastem ohrožující zdraví
 Bydlení pro seniory

3. POPIS CÍLOVÝCH SKUPIN A PŘEHLED POSKYTOVATELŮ
SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB VE SPRÁVNÍM OBVODU
ORP MOHELNICE
Na území správního obvodu ORP Mohelnice jsou poskytovány sociální služby, které členíme
podle následujících cílových skupin: Děti, mládež, rodina, Senioři a osoby se zdravotním
postižením, Osoby sociálně vyloučené, osoby v krizi a osoby se závislostmi.

3.1

RODINA, DĚTI, MLÁDEŽ

3.1.1 POPIS CÍLOVÉ SKUPINY
Cílová skupina je vymezena rodinou a dětmi, mládeží a mladými dospělými do 26 let
věku, kteří potřebují podporu a pomoc zejména z důvodů nepříznivých sociálních a výchovných
podmínek. Tato cílová skupina zahrnuje také děti zneužívané, týrané, bez rodičů. Skupina je
charakterizována absencí funkčního rodinného systému, proto je potřebné se zaměřit na
předcházení sociálně patologických jevů a věnovat zvýšenou pozornost podpoře rodiny
v zachování jejích základních funkcí.
Sociální služby určené pro cílovou skupinu jsou nezastupitelně doplňovány návaznými
službami, které nejsou zřízeny podle zákona o sociálních službách. Jedná se o Dům dětí
a mládeže Magnet Mohelnice a Rodinné a mateřské centrum Mohelníček. Dům dětí a mládeže
Magnet Mohelnice nabízí kroužky, které jsou volnočasovými aktivitami jak pro mládež, tak pro
dospělé nebo maminky s dětmi. Všechny kroužky jsou zpoplatněny, ale za určitých podmínek je
možné využít sociálních dávek na jejich proplacení. Rodinné a mateřské centrum Mohelníček
zejména organizuje programy pro aktivaci rodin, nabízí vzdělávací programy a volnočasové
aktivity pro děti, rodiče i prarodiče, vytváří prostor pro vícegenerační pospolitost, vzájemná
setkávání a předávání zkušeností a poskytuje poradenství v oblasti potřeb rodiny.
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3.1.2 POSKYTOVATELÉ SOCIÁ LNÍCH A N ÁVAZN ÝCH SL UŽEB
Název poskytovatele
sociálních služeb
Společnost Podané
ruce o.p.s. Brno,
NZDM v Mohelnici a
Zábřehu, pobočka
Mohelnice
SOS dětské vesničky,
z. s., SOS Kompas
Zábřeh

Poskytovaná sociální
služba

Identifikátor
služby

Forma služby

§ 62 zákona nízkoprahové
zařízení pro děti a
mládež

1177514

ambulantní

§ 65 zákona - sociálně
aktivizační služby pro 4186421
rodiny s dětmi

Název poskytovatele návazných služeb
Dům dětí a mládeže Magnet Mohelnice
Rodinné a mateřské centrum Mohelníček

3.2

ambulantní a terénní

Druh návazné služby
zařízení pro děti a mládež
služba pro rodiny s dětmi

SENIOŘI A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

3.2.1 POPIS CÍLOVÉ SKUPINY
Cílovou skupinu senioři tvoří z hlediska zákona o sociálních službách osoby 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. Cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením tvoří
z hlediska zákona o sociálních službách osoby se zdravotním postižením tělesným, mentálním,
duševním, smyslovým nebo kombinovaným postižením, jehož dopady činí nebo mohou činit
člověka závislým na pomoci jiné osoby.
Sociální služby určené pro cílovou skupinu jsou nezastupitelně doplňovány návaznými
službami, které nejsou zřízeny podle zákona o sociálních službách. Jedná se o obecně
prospěšnou společnost Hvězdička a zapsaný spolek Sklíčko Mohelnice. Obecně prospěšná
společnost Hvězdička se snaží o zkvalitňování péče o žáky Střední školy, Základní školy
a Mateřské školy Mohelnice se zdravotním postižením. Prostředky obecně prospěšné
společnosti Hvězdička jsou používány zejména k pořizování kompenzačních vyučovacích
a zdravotních pomůcek, vzdělávací, kulturní a sportovní programy a akce. Zapsaný spolek
Sklíčko Mohelnice je spolek rodičů a přátel dětí a osob se zdravotním postižením, který je
zaměřen na pomoc a podporu dětí a osob se zdravotním postižením z města Mohelnice a okolí ve
všech oblastech osobního a společenského života. Zapsaný spolek Sklíčko Mohelnice se zabývá
zájmovou činností a volnočasovými aktivitami dětí a osob se zdravotním postižením, pořádá pro
ně výlety, kulturní akce a rekreační pobyty.
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3.2.2 POSKYTOVATELÉ SOCIÁL NÍCH A N ÁVAZN ÝCH SLUŽEB
Název poskytovatele
sociálních služeb
Charitní
pečovatelská
služba
Středisko
osobní
asistence a
odlehčovacích
Charita
služeb
Zábřeh
Denní
stacionář
Okýnko
Sociální
rehabilitace
Soreha

Poskytovaná sociální
služba

Identifikátor služby

Forma služby

§ 40 zákona pečovatelská

3347641

terénní

§ 39 zákona - osobní
asistence

7457308

terénní

§ 44 zákona odlehčovací služby

3648753

terénní

§ 46 zákona - denní
stacionář

9508464

ambulantní

§ 70 zákona sociální rehabilitace

2919825

ambulantní a terénní

Domov u Třebůvky
Loštice p.o.

§ 51 zákona chráněné bydlení

4267964

pobytová

§ 40 zákona pečovatelská služba

9397004

terénní

§ 49 zákona - domov
pro seniory

2788489

pobytová

Domov pro seniory a
pečovatelská služba
Mohelnice

Název poskytovatele návazné služby

Druh návazné služby
služba pro žáky Střední školy, Základní
školy a Mateřské školy Mohelnice se
zdravotním postižením
služba pro osoby se zdravotním postižením
a pečující osoby

Hvězdička
Sklíčko Mohelnice

3.3

OSOBY SOCIÁLNĚ
ZÁVISLOSTMI

VYLOUČENÉ,

OSOBY

V KRIZI

A

OSOBY

SE

3.3.1 POPIS CÍLOVÉ SKUPINY
Cílová skupina zahrnuje osoby, které se nachází v nepříznivé životní situaci, kterou
nejsou schopni sami řešit a potřebují rychlou a přiměřenou pomoc. Jedná se zejména o osoby
ohrožené zadlužeností a chudobou, ztrátou bydlení, trestnou činností, osoby závislé na alkoholu
či jiných návykových toxikomániích a závislostech, osoby bez domova a přístřeší.
Sociální služby určené pro cílovou skupinu jsou nezastupitelně doplňovány návaznými
službami, které nejsou zřízeny podle zákona o sociálních službách. Jedná se o Centrum
komplexní péče v Olomouckém kraji, Středisko humanitární, krizové, sociální a vzájemné
pomoci Naděje Charity Zábřeh a další krátkodobé projekty. Centrum komplexní péče
v Olomouckém kraji pomáhá lidem v tíživé životní situaci s řešením jejich problému
s návykovým chováním (patologické hraní, nelátkové závislosti – netolismus, workoholismus,
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patologické nakupování aj.) a také poskytuje své služby rodinným příslušníkům a partnerům
osob s adiktologickým problémem. Sekundární cílovou skupinou Centra komplexní péče
v Olomouckém kraji jsou uživatelé nealkoholových návykových látek (např. pervitin, marihuana,
tabák aj.). Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji se snaží o snižování negativních
důsledků rizikového chování u osob ohrožených návykovým chováním. Služby Centra komplexní
péče v Olomouckém kraji jsou určeny osobám starším 15 let, které jsou ohrožené hazardním
hraním, které se potýkají s problémem nelátkových závislostí, osobám blízkým (rodiče, přátelé
a příbuzní) osob ohrožených návykovým chováním a uživatelům nealkoholových návykových
látek (např. pervitin, marihuana, tabák aj.). Středisko humanitární, krizové, sociální a vzájemné
pomoci Naděje Charity Zábřeh se zaměřuje na lidi v momentální krizi, dlouhodobé nouzi, na lidi
sociálně nepřizpůsobivé, žijící v nevyhovujících podmínkách, nízkopříjmové skupiny obyvatel
a oběti mimořádných situací, živelných a přírodních katastrof a účelem jeho činnosti je rozvíjet
mezilidskou solidaritu a předcházet plýtvání potravinami a dalšími zdroji. Ambulantní, pobytové
a terénní služby Střediska humanitární, krizové, sociální a vzájemné pomoci Naděje Charity
Zábřeh jsou určeny všem dětem, rodinám a osobám v krizi.
3.3.2 POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH A N ÁVAZN Ý CH SLUŽEB
Název poskytovatele
sociálních služeb
Společnost Podané
ruce o.p.s. Brno,
Terénní programy na
Šumpersku, pobočka
Mohelnice
Charita Zábřeh

Poskytovaná sociální
služba

Identifikátor služby

Forma služby

§ 69 zákona - terénní
programy

8416334

terénní

§ 37 písm. b) zákona odborné sociální
poradenství

8303165

ambulantní a terénní

Název poskytovatele návazné služby

Středisko humanitární, krizové, sociální a
vzájemné pomoci Naděje Charity Zábřeh

Centrum komplexní péče v Olomouckém kraji

Druh návazné služby
služba pro osoby v momentální krizi a v
dlouhodobé nouzi, pro osoby sociálně
nepřizpůsobivé, pro osoby žijící v
nevyhovujících podmínkách, pro
nízkopříjmové skupiny obyvatel a pro oběti
mimořádných situací, živelných a přírodních
katastrof
služba pro osoby s návykovým chováním a
jejich rodinné příslušníky
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KAPITOLA NOSNÁ
Nosná kapitola vychází z analytické fáze zjišťování potřebnosti sociálních služeb, která byla
prvotně směrována na problematické okruhy (slabé stránky) vytčené ve SWOT analýze, která
byla zpracována v Řídící skupině. Skutečný stav potřebnosti sociálních služeb a služeb
návazných viz kapitola analytická.

1. SWOT ANALÝZA
SWOT analýza, kterou můžeme chápat jako metodu, jejíž pomocí je možno identifikovat
silné (Strengths) a slabé (Weaknesses) stránky, příležitosti (Opportunities) a hrozby (Threats)
spojené s realizací určitého opatření, ke stavu systému sociálních služeb na území správního
obvodu ORP Mohelnice vznikala v rámci jednání Řídící skupiny pro střednědobé plánování
rozvoje sociálních služeb rady města Mohelnice a to na základě podnětů jejích členů. Tvorba
obsahu aktuální SWOT analýzy byla provedena na jednání Řídící skupiny dne 8. 4. 2019
a vyplynuly z ní následující skutečnosti:
Silné stránky ("Co děláme dobře?")
Fungující oblast sociálních služeb
 Senioři a osoby se zdravotním postižením
 domov pro seniory
 pečovatelská služba (ORP)
 odlehčovací služba a asistenční služba (možnost 24 hodin denně celoročně)
 terénní hospicová služba (ORP)
 denní stacionář Okýnko (ORP)
 půjčovna kompenzačních pomůcek a přeprava imobilních osob (ORP)
 Rodina, děti, mládež
 nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (dva dny v týdnu - město)
 4 sociální byty pro osamělé rodiče a děti v Lošticích – ul. Moravičanská
 Osoby ohrožené návykovým jednáním
 terénní programy pro osoby závislé na návykových látkách (město)
 je k dispozici auto pro oblast ORP – Podané ruce
 Všechny cílové skupiny
 odborné sociální poradenství - občanská poradna (ORP)
 dostačující kapacita dluhového poradenství na území ORP (do února 2021)
 Fungující oblast návazných služeb
 Fungující zdravotnické služby
 bezbariérové přístupy k lékařům
 terénní ošetřovatelská služba (ORP)
 dostupnost psychologické péče pro všechny věkové kategorie
 Fungující oblast veřejně prospěšných a aktivizačně vzdělávacích služeb
 veřejné poradenství pro obyvatele (ORP) SONS a SNN
 Klub seniorů
 Akademie 3. věku
 kluby dětí a maminek (ORP)
 Sklíčko (ORP) a širší okolí
 Dům dětí a mládeže
 Existence 152 malometrážních bytů v Mohelnici (možnost využití i pro osoby z obcí
působnosti ORP ve vazbě na zaměstnání)
 Smysluplná činnost MAS
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Slabé stránky ("V čem jsme slabí?")
Chybějící nebo nedostatečné pokrytí sociálních služeb na území ORP
 Chybí sociální služby pro osamělé rodiče s dětmi (azylový dům)
 Nedostatečná kapacita sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (mediace,
spolupráce s OSPOD)
 Nedostatečná kapacita pobytových sociálních služeb pro uživatele s potřebou vyšší míry
podpory.
 Absence psychiatrické péče (všechny věkové kategorie)
 Nejistota z podprogramu 1., 2., 3. - přerozdělování finančních prostředků na provoz
sociálních služeb ze strany kraje
 Chybí sociální služby pro osoby bez domova, sociálně vyloučené (terénní programy,
nízkoprahové zařízení, noclehárna), nezmapovaná problematika bezdomovectví v obcích ORP
 Nedostatek úvazků v síti pro Terénní programy na Šumpersku (ORP Mohelnice)
 Absence ambulantní léčby závislostí pro patologické hráče a osoby ohrožené nelátkovou
závislostí, včetně jejich rodinných příslušníků
 Absence chráněného bydlení v Mohelnici pro osoby se zdravotním postižením (kapacita
3 bytové jednotky)
 Nedostatečná kapacita osobní asistence a odlehčovacích služeb pro seniory (Charita
Zábřeh - celoroční služba včetně víkendů a nocí)
 Absence odlehčovacích služeb na území ORP (pobytové) pro osoby s kombinovaným
postižením, neomezeno věkem (chybí polohovací lůžka)
 Časově omezená sociální služba pro osoby s chronickým duševním onemocněním
(částečně pokryto pouze do února 2021 – Soreha Charita Zábřeh)
 Nedostatečná kapacita rozsahu pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením, zejména s tělesným postižením
 Nezmapované malometrážní bydlení pro seniory, sociálně znevýhodněné osoby, osoby
opouštějící výkon trestu odnětí svobody
 Nezmapovaná mateřská centra na území ORP
 Nesystémové spolufinancování sociálních služeb ze strany obcí (vysvětlení jednotlivých
typů sociálních služeb na obcích)
 Absence bezbariérové MHD a tzv. senior taxi (Mohelnice, Loštice…)
 Chybí koordinace primární prevence
 Nedostatečná informovanost o sociálních službách
 Chybí víceleté financování sociálních služeb
 Nezmapované technické bariéry pro osoby s tělesným postižením, seniory, matky
s kočárky, ale i pro osoby slabozraké a nevidomé

Příležitosti ("Jaké jsou naše příležitosti?")
 Finanční a PC gramotnost (pro školy ale i seniory)
 Možnost vybudování malometrážních bytů pro osamělé rodiče s dětmi (Řepová
- Mohelnice, Mírov)
 Oslovení stávajících poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi
– možnost rozšíření služby na ORP Mohelnice
 Možnost transformace chráněného bydlení na domovy pro seniory
 Možnost šetření v rámci výzkumu potřebnosti sociálních služeb:
o zaměření na osoby bez domova, sociálně vyloučené (terénní programy, nízkoprahové
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zařízení a noclehárna), nezmapovaná problematika bezdomovectví v obcích ORP
o nezmapované malometrážní bydlení pro seniory, sociálně znevýhodněné osoby, osoby
opouštějící výkon trestu odnětí svobody
o nezmapovaná mateřská centra na území ORP
o nesystémové spolufinancování sociálních služeb ze strany obcí (vysvětlení
jednotlivých typů sociálních služeb na obcích)
 Možnost rozšíření stávající služby ambulantní léčby závislostí pro patologické hráče
a osoby ohrožené nelátkovou závislostí, včetně jejich rodinných příslušníků (Společnost
Podané ruce, Centrum komplexní péče pro Olomoucký kraj)
 Hledání zdrojů pro vybudování chráněného bydlení v Mohelnici pro osoby se zdravotním
postižením (kapacita 3 bytové jednotky)
 Navýšení jednotek v síti u stávajících služeb - pečovatelské služby a osobní asistence
a odlehčovacích služeb pro seniory (Charita Zábřeh - celoroční služba včetně víkendů a nocí)
 Možnost vyjednávání se stávajícími poskytovateli sociálních služeb o zřízení
odlehčovacích služeb na území ORP (pobytové) pro osoby s kombinovaným postižením,
neomezeno věkem (chybí polohovací lůžka)
 Hledání zdrojů k pokrytí sociálních služeb pro osoby s chronickým duševním
onemocněním – odborné sociální poradenství a Soreha (sociální rehabilitace)
 Motivování zaměstnavatelů k vytváření pracovních příležitostí pro osoby se zdravotním
postižením, zejména s tělesným postižením
 Možnost vyjednávání s obcemi ve věci bezbariérové MHD a tzv. senior taxi
 Zapojení realizátorů primární prevence do koordinace jejich aktivit
 Vydání tištěného katalogu sociálních a návazných a spuštění jeho el. verze (e-katalog)
 Možnost zpracování mapy technických bariér pro osoby s tělesným postižením, seniory,
matky s kočárky, ale i pro osoby slabozraké a nevidomé
 Navýšení jednotek v síti (Terénní programy na Šumpersku (ORP Mohelnice) – Společnost
Podané ruce)
 Kvalitně zpracovaný Akční plán
Ohrožení ("Co nás ohrožuje?")
 Krátkodobé (z MPSV, MŠMT, MZ) a nesystémové (z EU) financování sociálních
a návazných služeb
 Nedostatečná kapacita sociálních služeb s ohledem na stárnutí obyvatelstva ORP
Mohelnice – finanční prostředky, podpora státu
 Nedostatek kvalifikovaného personálu pro oblast sociálních služeb
 Limitující legislativa pro oblast sociálních služeb, nepružnost státu při schvalování novel
 Krajská pracovní skupina ORP má pouze formální charakter
Na jednání Řídící skupiny pro střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb dne
27. 5. 2019 přítomní členové svým přímým hlasováním a nepřítomní členové následně svým
hlasováním per rollam, které probíhalo do dne 31. 5. 2019, stanovili jako nejzávažnější
následující slabé stránky:
 nedostatečnou kapacitu pobytových sociálních služeb pro uživatele s potřebou vyšší
míry podpory, absenci psychiatrické péče (všechny věkové kategorie),
 absenci odlehčovacích služeb na území ORP (pobytové) pro osoby s kombinovaným
postižením, neomezeno věkem (chybí polohovací lůžka),
 absenci sociálních služeb pro osamělé rodiče s dětmi (azylový dům), jejichž řešení je
prioritou střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu
obce s rozšířenou působností Mohelnice v období let 2020 – 2022.
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2. VIZE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB:
V Řídící skupině byla definována vize budoucího stavu sociální oblasti na území SO ORP
Mohelnice.

„Široká, funkční, vzájemně provázaná a dostupná síť sociálních a návazných služeb
odpovídající potřebám obyvatel SO ORP Mohelnice.“

Vize je dále rozpracována do prioritních oblastí, cílů a opatření, prostřednictvím nichž bude vize
naplňována.
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3. PŘEHLED PRIORIT, CÍLŮ A OPATŘENÍ
Jednotlivé sociální a návazné služby jsou členěny dle priorit. Cíle a opatření sociálních služeb
odkazují na paragrafové znění zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Potřebnost
sociálních služeb je odkazována na dokumenty umístěné na www.mohelnice.cz a www.krolomoucky.cz .
Soubory cílů a opatření jsou členěny do tří celků a to na sociální služby stávající, nové
sociální služby a služby návazné.
Ekonomická část opatření u sociálních služeb je zpracována v Akčním plánu, který je ročním
prováděcím předpisem Plánu.

PRIORITA

A

Cíl č. 1
Opatření 1.1
Opatření 1.2
Cíl č. 2
Opatření 2.1
Opatření 2.2
Opatření 2.3
Opatření 2.4
Opatření 2.5
Opatření 2.6
Opatření 2.7
Opatření 2.8
Cíl č. 3
Opatření 3.1
Opatření 3.2

PRIORITA

B

PODPORA ZAJIŠTĚNÍ A OPTIMALIZACE DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
NA ÚZEMÍ SO ORP MOHELNICE
Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu děti,
mládež a rodina na území SO ORP Mohelnice
Zachování a rozvoj sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
(§ 62), Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Mohelnici a Zábřehu
Zachování služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) SOS
dětské vesničky, z. s., SOS Kompas Zábřeh
Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu senioři
a osoby se zdravotním postižením na území SO ORP Mohelnice
Zachování a rozvoj Charitní pečovatelské služby (§ 40) pro území města
Mohelnice a spádových obcí
Zachování a rozvoj služby osobní asistence (§ 39) – Charita Zábřeh, pro
území města Mohelnice a spádových obcí
Zachování a rozvoj služby odlehčovací služby (§ 44) - Charita Zábřeh –pro
území města Mohelnice a spádových obcí
Zachování a rozvoj služby denní stacionář (§ 46) - Denní stacionář Okýnko
Charita Zábřeh, pro území města Mohelnice a spádových obcí
Zachování a rozvoj služby sociální rehabilitace (§ 70) - Soreha Charita
Zábřeh pro území města Mohelnice a spádových obcí
Zachování a rozvoj služby chráněné bydlení (§ 51 ) - Domov u Třebůvky
Loštice
Zachování a rozvoj pečovatelské služby (§ 40) na území SO ORP Mohelnice Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice
Zachování a rozvoj služby domov pro seniory (§ 49) SO ORP Mohelnice Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice
Soubor sociálních služeb pro cílovou skupinu sociálně vyloučených osob
a osob se závislostmi, předlužených a zadlužených
Zachování a rozvoj služeb odborného sociálního poradenství (§ 37)
Občanské poradny - Charita Zábřeh, pro území města Mohelnice
a spádových obcí.
Zachování a rozvoj terénních programů (§ 69) - TERÉNNÍ PROGRAMY NA
ŠUMPERSKU pro cílovou skupinu uživatelé drog na území ORP Mohelnice
ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK K REALIZACI NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO
SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Cíl č. 1

Soubor nových opatření k zajištění komplexní péče pro osoby se
zdravotním postižením na území ORP Mohelnice

Opatření 1.1

Vybudování chráněného bydlení (§ 51) pro osoby s tělesným postižením
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Opatření 1.2

PRIORITA

C

Cíl č. 3
Opatření 3.1
Cíl č. 2
Opatření 2.1

Vznik nové pobytové odlehčovací služby (§ 44) pro území města Mohelnice
a spádových obcí
PODPORA NÁVAZNÝCH SLUŽEB ZAJIŠŤUJÍCÍ ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA OBČANŮ
NA MOHELNICKU
Zajištění komplexní péče pro cílovou skupinu Lidé s postižením na území ORP
Mohelnice
Zachování a rozvoj Domácí zdravotní a hospicové péče, léčebné
fyzioterapie v domácím prostředí – Charita Zábřeh, pro území města
Mohelnice a spádových obcí.
Systémová podpora společných aktivit vedoucích ke zkvalitnění života na SO
ORP Mohelnice
Podpora spolupráce obcí, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb
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3.1

PRIORITA A - CÍLE A OPATŘENÍ

PRIORITA

A

PODPORA ZAJIŠTĚNÍ A OPTIMALIZACE DOSTUPNOSTI SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB NA ÚZEMÍ SO ORP MOHELNICE

Cíl č. 1

Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu
děti, mládež a rodina na území SO ORP Mohelnice

Opatření 1.1

Zachování a rozvoj sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
(§ 62), Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Mohelnici a Zábřehu
Identifikátor: 1177514
Cílová skupina: děti a mládež (9–26 let) ohrožené společensky nežádoucími
jevy
Forma poskytování služby: ambulantní a terénní

Popis opatření

Provozní doba:
Pobočka Mohelnice:
Pondělí:
10:00 - 13:00 - individuální práce
13:00 - 17:00 - ambulantní forma služby
Čtvrtek:
11:00 - 14:00 - individuální práce
12:00 - 14:00 - terénní forma služby
14:00 - 18:00 - ambulantní forma služby
Dopad na cílovou skupinu:
Zlepšená kvalita života dětí a mládeže ohrožených společensky nežádoucími
jevy. Předcházení nebo snížení sociálních a zdravotních rizik v bezpečném
prostředí.
Doložení potřebnosti:
 „Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro
roky 2018-2020“ (str. 55).
 Výzkum potřebnosti sociálních služeb a služeb navazujících na
Mohelnicku 2019, (str. 20).
 Síťování služeb pro děti a jejich rodiny - Analýza místní sítě služeb
a návrh její optimální podoby, Olomoucký kraj ORP MOHELNICE
– zdůrazněna potřebnost navýšení kapacity NZDM (str. 7)
http://www.pravonadetstvi.cz/dokumenty/analyzy-siti-sluzeb/

Aktivity
k naplnění
opatření

01/2019-12/2022 - Realizace služby
01/2019–08/2019 - Žádost o rozšíření kapacity v síti sociálních služeb
Olomouckého kraje pro rok 2020 na 5,0 úvazku.
01/2020–08/2020 - Žádost o rozšíření kapacity v síti sociálních služeb na
Krajský úřad Olomouckého kraje pro rok 2021 na 5,0 úvazku.
01/2021–08/2021 - Žádost o rozšíření kapacity v síti sociálních služeb
Olomouckého kraje pro rok 2022 na 5,0 úvazku.
01/2020-12/2022
Rozšířit provozní dobu NZDM v Mohelnici a Zábřehu ve městě Mohelnice
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a posílit terénní formu služby.
Plánované rozšíření provozní doby ve městě Mohelnice:
ÚT: 13:00 – 17:00 individuální práce/terénní forma služby
ST: 14:00 – 18:00 ambulantní forma služby
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Opatření 1.2

Ředitel – Společnost Podané ruce o.p.s.
Rok
Počet klientů*

2018
122

2019
140

2020
160

2021
180

2022
190

*počet klientů je uváděn za celé NZDM v MZ – ve městě Mohelnice i Zábřeh

Zachování služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65) SOS
dětské vesničky, z. s., SOS Kompas Zábřeh
Identifikátor: 4186421
Cílová skupina: rodiny s dětmi
Forma poskytování služby: terénní, ambulantní
Provozní doba:
ambulantní den: út 7:00 - 11:30; 12:00 - 15:00
terénní služba

Popis opatření

po, st 7:00 - 11:30; 12:00 - 17:00
čt 7:00 - 11:30; 12:00 - 15:00
pá 7:00 - 11:30; 12:00 - 13:30
Dopad na cílovou skupinu: zlepšení situace v rodinách, prevence před
sociálním vyloučením, minimalizování možnosti odebrání dítěte z rodiny, při
asistencích navození zdravých rodinných vztahů, zachování úrovně
odpovídající zdravé komunikaci mezi rodiči.
Doložení potřebnosti: výsledky splněných ukazatelů IPOK – kontakty,
intervence, za 2016 – 2018

Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

01/2020–12/2022 – Realizace služby
Vedoucí služby SASRD - SOS dětské vesničky, z. s., SOS Kompas
Rok
Počet klientů

2018
95
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2019
110

2020
110

2021
120

2022
120

Cíl č. 2

Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro cílovou skupinu
senioři a osoby se zdravotním postižením na území SO ORP Mohelnice

Opatření 2.1

Zachování a rozvoj Charitní pečovatelské služby (§ 40) pro území města
Mohelnice a spádových obcí
Identifikátor: 347641
Cílová skupina:
 osoby s různým typem postižení (chronickým duševním
onemocněním, kombinovaným postižením, mentálním postižením,
tělesným postižením, zdravotním postižením)
 rodiny s dětmi - rodiny, ve kterých se narodily tři a více dětí současně
 osoby s přechodným zhoršením zdravotního stavu; jedná se
o poúrazové stavy, návraty do domácnosti po hospitalizaci a podobné
situace, u kterých se předpokládá návrat do plnohodnotného života.
 senioři.
Forma poskytování služby: terénní.

Popis opatření

Provozní doba: denně 7 dnů v týdnu, od 7:00 -20:00
Dopadu na cílovou skupinu:
Pečovatelská služba pomáhá uživatelům zvládnout úkony péče o vlastní
osobu a domácnost, které by dělali sami, kdyby jim v tom nebránila snížená
soběstačnost, podporuje zachování přirozených vazeb uživatelů na okolí
a snaží se tak předejít jejich osamělosti, pečovatelská služba také poskytuje
bezplatné sociální poradenství.
Doložení potřebnosti:
 Výzkum potřebnosti sociálních služeb a služeb navazujících na
Mohelnicku, str. 87, kapitola Závěrečná sociotechnická doporučení
pro cílovou skupinu Senioři a osoby se zdravotním postižením
 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro
roky 2018 -2020, str 68, kapitola 9., podkapitola 9.3 Pracovní skupina
č. 3: SENIOŘI

Aktivity
k naplnění
opatření

01/2020–12/2022 – realizace služby
 Zajištění návaznosti na další služby, která umožní rychle reagovat na
změněné potřeby uživatele i v případě náhlého zhoršení zdravotního
stavu – návaznost na ošetřovatelskou péči, poradenství týkající se
zdravotních a rehabilitačních pomůcek.
 Investice – plánovaný nákup aut.

Zodpovědný
realizátor
opatření

Ředitel, vedoucí pečovatelské služby - Charita Zábřeh

Předpokládaný
počet klientů

Rok
Počet klientů

2018
392
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2019
400

2020
400

2021
400

2022
400

Opatření 2.2

Zachování a rozvoj služby osobní asistence (§ 39) – Charita Zábřeh, pro
území města Mohelnice a spádových obcí
Identifikátor: 7457308
Cílová skupina: osoby s chronickým onemocněním, s kombinovaným
postižením, s mentálním postižením, s tělesným postižením, se zdravotním
postižením, rodiny s dětmi a senioři.
Forma poskytování služby: terénní.

Popis opatření

Dopad na cílovou skupinu: Cílem služby je umožnit těžce zdravotně
postiženým lidem zachování plnohodnotného způsobu života, pomoci jim se
začleněním do běžného života. Pomáhat uživateli služby zvládnout ty úkony,
které by dělal sám, kdyby postižení neměl. Cílem je kompenzovat handicap
prostřednictvím druhé osoby - asistenta, který nahrazuje jeho nemohoucí
ruce, nohy nebo nemocné smysly. Asistenční služba má dopřát uživateli
aktivní, důstojný a nezávislý způsob života.
Doložení potřebnosti:
 Výzkum potřebnosti sociálních služeb a služeb navazujících na
Mohelnicku, str. 87, kapitola Závěrečná sociotechnická doporučení
pro cílovou skupinu Senioři a osoby se zdravotním postižením
 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro
roky 2018 -2020, kapitola 9, podkapitola 9.2. Pracovní skupina
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (str. 61) a podkapitola 9.3
Pracovní skupina č. 3: SENIOŘI (str. 69)

Aktivity
k naplnění
opatření

01/2020–12/2022 – realizace služby
 Zachování provozní doby tj. sedm dní v týdnu, 24 hodin denně;
 Navýšení jednotek v síti a posílení personálního zabezpečení služby
 Poskytování individuální přepravy speciálně upraveným vozidlem
osobám vyžadujícím přepravu na invalidním vozíku.

Zodpovědný
realizátor
opatření

Ředitel, vedoucí osobní asistence - Charita Zábřeh

Předpokládaný
počet klientů

Rok
2018
2019 2020 2021 2022
Počet klientů*
35
38
38
38
38
* počty za území ORP, Zábřeh, Mohelnice a část ORP Šumperk

Opatření 2.3

Zachování a rozvoj služby odlehčovací služby (§ 44) - Charita Zábřeh –pro
území města Mohelnice a spádových obcí

Popis opatření

Identifikátor: 3648753
Cílová skupina: Osoby s chronickým onemocněním, s kombinovaným
postižením, s mentálním postižením, s tělesným postižením, se zdravotním
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postižením, rodiny s dětmi a senioři,
Forma poskytování služby: terénní
Dopad na cílovou skupinu: Cílem služby je zastoupit pečující osobu
a poskytnout jí tak nezbytný čas k odpočinku a regeneraci nebo vyřízení
potřebných osobních záležitostí, zkvalitnit život rodinám pečujících osob
a umožnit lidem s těžkým postižením setrvat co nejdéle ve svém rodinném
prostředí.
Doložení potřebnosti:
 Výzkum potřebnosti sociálních služeb a služeb navazujících na
Mohelnicku, str. 87, kapitola Závěrečná sociotechnická doporučení
pro cílovou skupinu Senioři a osoby se zdravotním postižením
 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro
roky 2018 -2020, kapitola 9, podkapitola 9.2. Pracovní skupina
OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (str. 62) a podkapitola 9.3
Pracovní skupina č. 3: SENIOŘI (str. 69)

Aktivity
k naplnění
opatření

01/2020–12/2022 – realizace služby
 zachování provozní doby tj. sedm dní v týdnu, 24 hodin denně;
 navýšení jednotek v síti a posílení personálního zabezpečení služby;
 zachování dosavadního spektra a rozsahu poskytovaných činností
v přirozeném prostředí uživatele

Zodpovědný
realizátor
opatření

Ředitel, vedoucí odlehčovací služby - Charita Zábřeh

Předpokládaný
počet klientů

Opatření 2.4

Rok
Počet klientů

2018
27

2019
27

2020
30

2021
30

2022
30

Zachování a rozvoj služby denní stacionář (§ 46) - Denní stacionář Okýnko
Charita Zábřeh, pro území města Mohelnice a spádových obcí
Identifikátor: 9508464
Cílová skupina: osoby s mentálním postižením a osoby s přidruženým
tělesným postižením ve věku 18 - 64 let
Forma poskytování služby: ambulantní.

Popis opatření

Provozní doba: po – pá 7:00 -14:30
Dopadu na cílovou skupinu: Cílem služby je umožnit poskytnout lidem
s mentální a přidruženým tělesným postižením podporu a pomoc při péči
o sebe, rozvoji nebo udržení vlastních schopností, dovedností, setkávání
s kamarády a společností. Usilujeme o zvyšování jejich samostatnosti
a o rozšiřování jejich osobních možností vedoucích k zapojení do společnosti.
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Doložení potřebnosti:
Výzkum potřebnosti sociálních služeb a služeb navazujících na Mohelnicku,
str. 86 Závěrečná doporučení

Aktivity
k naplnění
opatření

01/2020–12/2022 – realizace služby
 udržení provozu minimálně v rozsahu každý všední den od 7:00 –
14:30 hod;
 realizace současných aktivit a doplnění nových aktivit v závislosti na
potřebách uživatelů služby

Zodpovědný
realizátor
opatření

Ředitel, vedoucí služby – Charita Zábřeh

Předpokládaný
počet klientů

Opatření 2.5

Rok
Počet klientů

2018
19

2019
19

2020
19

2021
19

2022
19

Zachování a rozvoj služby sociální rehabilitace (§ 70) - Soreha Charita
Zábřeh pro území města Mohelnice a spádových obcí
Identifikátor: 2919825
Cílová skupina: lidé ve věku od 18 let do 64 let s duševním onemocněním
z oblasti psychóz, afektivních a neurotických poruch. Jde o dospělé osoby,
které se z důvodu duševního onemocnění ocitají v sociální izolaci a dočasně
nejsou schopny obstát v běžném životě či zaměstnání bez pomoci. Služba
není určena lidem, kteří vyžadují celodenní péči, lidem s dekompenzovaným
psychickým onemocněním, lidem užívajícím návykové látky.

Popis opatření

Forma poskytování služby: ambulantní a terénní
Provozní doba:
Terénní forma: pondělí, úterý, pátek 9:00 – 12:30, středa 8:00 – 14:00
(případně dle potřeby klienta)
Ambulantní forma: pondělí až středa 13:00 – 16:30, čtvrtek 9:00 – 16:30,
pátek 9:00 – 12:00
Dopad na cílovou skupinu: služba nabízí uživatelům soubor činností
směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti, a to
rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků
a nácvikem výkonu běžných, pro samostatný život nezbytných, činností.
Doložení potřebnosti:
 Výzkum potřebnosti sociálních služeb a služeb navazujících na
Mohelnicku, str. 87, kapitola Závěrečná sociotechnická doporučení
pro cílovou skupinu Senioři a osoby se zdravotním postižením –
 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro
roky 2018 -2020, str. 60, kapitola 9., podkapitola 9.1.2 Cíl 10 Podpora
rozvoje služby sociální rehabilitace zaměřené na potřeby osob se
zdravotním postižením v OK
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Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Opatření 2.6

01/2020–12/2022 – realizace služby
01/2020 – navýšení počtu klientů o 2
Ředitel, vedoucí služby – Charita Zábřeh
Rok
Počet klientů

2018
18

2019
20

2020
22

2021
22

2022
22

Zachování a rozvoj služby chráněné bydlení (§ 51 ) - Domov u Třebůvky
Loštice, p.o.
Identifikátor: 4267964
Cílová skupina: Muži a ženy od 45 let a výše věku se sníženu soběstačností
z důvodu zdravotního omezení nosného a pohybového aparátu se
zachováním částečné mobility a chronickým onemocněním, kteří jsou
schopni částečné sebeobsluhy a díky své momentální nepříznivé situaci
potřebují podporu sociální služby „chráněné bydlení“.
Forma poskytování služby: pobytová

Popis opatření

Provozní celoročně; personální zajištění:
6:00 – 19:00 pracovní dny
7:30 – 19:00 ostatní dny
Dopad na cílovou skupinu:
Prostřednictvím poskytovaných sociálních služeb aktivně podporovat
uživatele v udržení schopnosti a dovedností zvládat své každodenní potřeby
a pomoci jím v naplňování těch potřeb, které vhledem ke svému zdravotnímu
stavu nebo snížené soběstačnosti si nejsou schopni sami zabezpečit.
Doložení potřebnosti:
Výzkum potřebnosti sociálních služeb a služeb navazujících na Mohelnicku
str. 20, 21, 56, 59.

Aktivity
k naplnění
opatření

Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

01/2020–12/2022 – Realizace služby
Poskytovatel ve zpracovaném strategickém dokumentu „Plánu rozvoje
organizace pro období 2019 – 2021“ s ohledem na zvyšující poptávku
zabezpečit širší podporu a pomoc uživatelům, pro které je rozsah stávající
služby nedostačující, předložil zřizovateli návrh na změnu stávající registrace
„chráněného bydlení“ na „domov pro seniory,“ které musí předcházet
rozšíření provozně technického zázemí.
Ředitel – Domov u Třebůvky Loštice, p.o.
Rok
Počet klientů

2018
45
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2019
45

2020
45

2021
45

2022
45

Opatření 2.7

Zachování a rozvoj pečovatelské služby (§ 40) na území SO ORP Mohelnice Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice
Identifikátor: 9397004
Cílová skupina: senioři, osoby se zdravotním a tělesným postižením
Forma poskytování služby: terénní
Provozní doba: po-pá 7.00 – 19.30
so-ne 9.00 – 13.00

Popis opatření

Dopad na cílovou skupinu: Posláním PS je pomáhat zajistit seniorům
a osobám se zdravotním a tělesným postižením své základní životní a osobní
potřeby ve svém domácím prostředí, pomáhat a podporovat je
v soběstačnosti při péči o své zdraví a při kontaktu se svým okolím
a institucemi. Služba vychází z individuálně určených potřeb klienta.
Doložení potřebnosti:
Výzkum potřebnosti sociálních služeb a služeb navazujících na Mohelnicku,
str. 87, kapitola Závěrečná sociotechnická doporučení pro cílovou skupinu
Senioři a osoby se zdravotním postižením

Aktivity
k naplnění
opatření
Zodpovědný
realizátor
opatření
Předpokládaný
počet klientů

Opatření 2.8

01/2020–12/2022 - Realizace služby
Ředitel – Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice
Rok
Počet klientů

2018

2019

2020

2021

2022

Zachování a rozvoj služby domov pro seniory (§ 49) SO ORP Mohelnice Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice
Identifikátor: 2788489

Popis opatření

Cílová skupina: senioři nad 65 let, kteří dosáhli věku rozhodného pro
přiznání starobního důchodu nebo invalidního, kteří jsou částečně nebo zcela
nesoběstační a potřebují vzhledem ke svému celkovému zdravotnímu stavu
občasnou nebo nepřetržitou základní ošetřovatelskou péči.
Forma poskytování služby: pobytová
Provozní doba: nepřetržitá
Dopad na cílovou skupinu: Umožněný kvalitní život, kdy jsou odkázáni na
pomoc druhé osoby, tak, aby se cítili pokud možno co nejlépe a měli možnost
trávit zbytek svého života v blízkosti své rodiny, známých a přátel.
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Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti sociálních služeb a služeb
navazujících na Mohelnicku, str. 42
Aktivity
k naplnění
opatření

01/2020–12/2022 – realizace služby
V horizontu 2 let realizace druhé etapy výstavby DpS s kapacitou 20 míst a to
v 10 jednolůžkových pokojích a 5 dvoulůžkových.

Zodpovědný
realizátor
opatření

Ředitel - Domov pro seniory a pečovatelská služba Mohelnice

Předpokládaný
počet klientů

Cíl č. 3

Opatření 3.1

Rok
Počet klientů

2018
21

2019
41

2020
41

2021
41

2022
41

Soubor sociálních služeb pro cílovou skupinu sociálně vyloučených osob
a osob se závislostmi, předlužených a zadlužených
Zachování a rozvoj služeb odborného sociálního poradenství (§ 37)
Občanské poradny - Charita Zábřeh, pro území města Mohelnice
a spádových obcí.
Identifikátor: 8303165
Cílová skupina: imigranti a azylanti, osoby bez přístřeší, osoby se
zdravotním postižením, osoby v krizi, senioři, etnické menšiny.
Forma poskytování služby: ambulantní a terénní

Popis opatření

Dopad na cílovou skupinu: Občanská poradna zřízená Charitou Zábřeh,
poskytuje lidem informace o jejich právech, povinnostech či oprávněných
zájmech. Je zde pro občany, kteří se dostali do nepříznivé životní situace
a klade si za cíl jim tuto situaci pomoci řešit poskytováním bezplatných,
nestranných, nezávislých a diskrétních rad, informací a případné další
pomoci.
Doložení potřebnosti:
 Výzkum potřebnosti sociálních služeb a služeb navazujících na
Mohelnicku, str. 86, kapitola Závěrečná sociotechnická doporučení
pro cílovou skupinu Senioři a osoby se zdravotním postižením
 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Olomouckém kraji pro
roky 2018 -2020, str. 44, Rámcový cíl č. 4 Podpora služeb odborného
sociálního poradenství a služeb sociální prevence zaměřených na
potřeby osob ohrožených sociálním vyloučením v OK

Aktivity
k naplnění
opatření

01/2020–12/2022
 realizace služby ve stávajícím rozsahu po skončení podpory z projektů
financovaných z OPZ prostřednictvím MAS (0,5 úvazku SP)
 zajištění časové i místní dostupnosti služby: služba bude poskytována
v
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dostupných bezbariérových prostorách
 udržení akreditace Ministerstva spravedlnosti pro poskytování
služeb v oblasti oddlužení;
 personální zajištění služby – zajištění dostatečného počtu odborně
vzdělaného personálu,
 zvyšování povědomí obyvatel o možnosti využití OP.
Zodpovědný
realizátor
opatření

Předpokládaný
počet klientů

Opatření 3.2

Ředitel, vedoucí Občanské poradny - Charity Zábřeh
Rok
2018
Počet klientů celkem
1342
z toho v terénní formě
28
z toho v ambulantní
formě v Mohelnici a 1341
Lošticích

2019
1350
30

2020
1350
30

2021
1350
30

2022
1350
30

1340

1340

1340

1340

Zachování a rozvoj terénních programů (§ 69) - TERÉNNÍ PROGRAMY NA
ŠUMPERSKU pro cílovou skupinu uživatelé drog na území ORP Mohelnice
Identifikátor: 8416334
Cílová skupina:
Primární cílová skupina:
 osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
 osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem
života ohroženy
Sekundární cílová skupina:
 Rodiče, partneři a osoby blízké uživatelům drog, široká veřejnost
Forma poskytování služby: Terénní programy na Šumpersku poskytují své
služby přímo v terénu, tedy v přirozeném prostředí cílové skupiny, tzn. parky,
sídliště, nádraží, ulice atd., služba je poskytována nízkoprahově a anonymně.

Popis opatření

Provozní doba:
Úterý: 14:30 – 17:00 Terénní práce
Čtvrtek: 10:30 – 13:30 Terénní práce
Čtvrtek: 8:00 – 10:30 Individuální práce
Dopad na cílovou skupinu:
 Předcházení šíření infekčních nemocí mezi injekčními uživateli drog
(v rámci principu Harm reduction) a mezi širokou veřejností (princip
Public Health)
 Předcházení rizikovému chování uživatelů drog.
 Zvýšení informovanosti o drogové problematice a následcích užívání drog.
 Zprostředkování kontaktu s dalšími organizacemi v síti sociálních služeb.
 Zlepšení sociálních dovedností klientů (schopnost najít si zaměstnání,
schopnost zařídit si osobní doklady, ad.).
 Podpora při řešení trestně-právních následků rizikového chování uživatelů
drog.
 Základní poradenství pro rodiče a pro osoby blízké uživatelům drog.
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Smyslem „Terénních programů na Šumpersku“ je pozitivně působit na změnu
rizikového chování a tím chránit veřejnost před možnými negativními
sociálními, zdravotními a ekonomickými dopady takového chování. Služby
jsou poskytovány individuálně podle potřeb klientů, respektující jejich životní
volbu.
Doložení potřebnosti:
 Výzkum potřebnosti sociálních služeb a služeb navazujících na
Mohelnicku 2019 (str. 28, 29)
 Střednědobý plán Olomouckého kraje 2018-2020 – str. 78
 Plán prevence kriminality 2016-2019 – str. 13 a strategický plán
prevence kriminality 2017–2021

Aktivity
k naplnění
opatření

01/2020-12/2022 – realizace služby
01/2019-08/2019 Žádost o navýšení kapacity v síti sociálních služeb OK pro
rok 2020
01/2020-08/2020 Žádost o navýšení kapacity v síti sociálních služeb OK pro
rok 2021
01/2021-08/2021 Žádost o navýšení kapacity v síti sociálních služeb OK pro
rok 2022

Zodpovědný
realizátor
opatření

Vedoucí programu Terénní programy na Šumpersku - Společnost Podané ruce
o. p. s.

Předpokládaný
počet klientů

Rok
2018
Počet klientů ORP Mohelnice
68
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2019
70

2020
80

2021
90

2022
100

3.2

PRIORITA B – CÍLE A OPATŘENÍ

PRIORITA

B

ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK K REALIZACI NOVÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO
SENIORY A OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Cíl č. 1

Soubor nových opatření k zajištění komplexní péče pro osoby se
zdravotním postižením na území ORP Mohelnice

Opatření 1.1

Vybudování chráněného bydlení (§ 51) pro osoby s tělesným postižením
Cílová skupina: lidé s tělesným postižením od 18 let, kteří nepotřebují
nepřetržitou péči druhé osoby
Forma poskytování služby: pobytová

Popis opatření

Dopad na cílovou skupinu: Služba umožní kvalitní způsob života dospělých
osob s tělesným postižením.
Doložení potřebnosti: Výzkum potřebnosti sociálních služeb a služeb
navazujících na Mohelnicku, str. 59, 87.

Aktivity
k naplnění
opatření

01/2020–12/2022
 výběr vhodných prostor (Medkova- Mohelnice)
 výběr provozovatele
 zajištění finančních prostředků na rekonstrukci,
 zajištění vícezdrojového financování provozu služby
 registrace služby a vstup do sítě OK,
 personální zajištění služby
 zahájení služby a přijetí uživatelů

Zodpovědný
realizátor
opatření

Řídící skupina – SPRSS Mohelnice následně v případě registrace soc. služby
její poskytovatel

Opatření 1.2

Vznik nové pobytové odlehčovací služby (§ 44) pro území města Mohelnice
a spádových obcí
Identifikátor: nepřidělen

Popis opatření

Cílová skupina: Osoby s chronickým onemocněním, s kombinovaným
postižením, s mentálním postižením, s tělesným postižením, se zdravotním
postižením, senioři
Forma poskytování služby: pobytová
Stručný popis dopadu služby na cílovou skupinu: cílem služby je zastoupit
pečující osobu a poskytnout jí tak nezbytný čas k odpočinku a regeneraci nebo
vyřízení potřebných osobních záležitostí, zkvalitnit život rodinám pečujících
58

osob a umožnit lidem s těžkým postižením setrvat co nejdéle ve svém
rodinném prostředí.
Doložení potřebnosti:
 Výzkum potřebnosti sociálních služeb a služeb navazujících na
Mohelnicku, str. 87, kapitola Závěrečná sociotechnická doporučení pro
cílovou skupinu Senioři a osoby se zdravotním postižením
 Výstupy z projektu Podpora pečujících osob v SO ORP Mohelnice
a Zábřeh

Aktivity
k naplnění
opatření

04/2019-12/2019 - zajištění vhodných prostor či pozemku
01/2020-12/2020 - zajištění finančních prostředků pro stavbu či
rekonstrukci,
01/2021-12/2020 - registrace služby a vstup do sítě, zajištění finančních
prostředků pro provoz, personální zajištění
01/2021 - Zahájení provozu

Zodpovědný
realizátor
opatření

Ředitel - Charita Zábřeh

Předpokládaný
počet klientů

Rok
2021
2022
Počet klientů*
25
25
* Služba by byla určená i pro klienty z ORP Zábřeh, pokud by to prostor
umožnoval. Počet není kapacitou služby, ale jde o celkový počet klientů za rok,
kapacita služby by byla nastavena podle prostorových možností. Rozpočet je
nastaven na 10 klientů, ale při plánovaném personálním obsazení by kapacita
mohla být navýšena až na 15 uživatelů.
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3.3

PRIORITA C – CÍLE A OPATŘENÍ

PRIORITA

C

PODPORA NÁVAZNÝCH SLUŽEB ZAJIŠŤUJÍCÍ ZKVALITNĚNÍ ŽIVOTA
OBČANŮ NA MOHELNICKU

Cíl č. 1

Zajištění komplexní péče pro cílovou skupinu Lidé s postižením na
území ORP Mohelnice

Opatření 1.1

Zachování a rozvoj Domácí zdravotní a hospicové péče, léčebné
fyzioterapie v domácím prostředí – Charita Zábřeh, pro území města
Mohelnice a spádových obcí.
Cílová skupina: Osoby, které potřebují odbornou zdravotní péči, sami nejsou
schopni si ji zajistit nebo nejsou natolik pohybliví, aby docházeli na ošetření
k praktickému či jinému odbornému lékaři, ale přitom jejich zdravotní stav
nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici. Ošetřovatelskou péči plně indikuje
praktický lékař nebo ošetřující lékař při propuštění z nemocnice a je hrazená
zdravotní pojišťovnou pacienta.
Forma poskytování služby: ambulantní

Popis opatření

Dopad na cílovou skupinu: Domácí zdravotní a hospicová péče je
poskytována v domácnostech pacientů. Na základě ordinace lékaře může
sestra domácí zdravotní péče vykonat až 3 ošetřovací návštěvy u pacienta za
den (do rozsahu maximálně 3 hodin). Výjimkou jsou nemocní v terminálním
stadiu v rámci domácí hospicové péče, kde může být ošetřovacích návštěv
více – záleží na ordinaci lékaře dle aktuálního zdravotního stavu pacienta.
Služba zajistí pacientům možnost setrvat v domácím prostředí.
Odbornost 925 - sestra domácí zdravotní péče, je registrována dle zákona
č. 160/1992 Sb. o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních. Od
14. 2. 2014 máme na Krajském úřadě Olomouckého kraje zaregistrovanou
paliativní péči a léčebně rehabilitační péči.
Provozní doba:
Domácí zdravotní a hospicová péče (dále DZaHP) - celoročně během 24 hodin
denně, 7 dnů v týdnu, včetně sobot, nedělí a svátků.
Fyzioterapie, léčebná rehabilitace a masáže je poskytována ve všední dny
v době od 7:30 do 15:30 hod.
Doložení potřebnosti:
 Programové prohlášení Rady Olomouckého kraje pro období
2016 – 2020 - Část VI. Zdravotnictví: „Dostupná a kvalitní zdravotní
péče
je
jednou
ze základních
podmínek spokojeného
a plnohodnotného života všech obyvatel kraje. Naší prioritou je
zlepšení spolupráce se všemi poskytovateli zdravotní péče…
 Koncepce podpory rozvoje paliativní péče v Olomouckém kraji 2018
ZAPOJENÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE DO PODPORY ROZVOJE
POSKYTOVÁNÍ PALIATIVNÍ PÉČE V KRAJI: 4. 1 Shrnutí současného
stavu …Podle dostupných dat si 78 % obyvatel České republiky přeje
zemřít doma… …Kvalitní paliativní péče by měla být zajištěna jak
v lůžkových zařízeních akutní a následné zdravotní péče, tak
v pobytových službách sociální péče (např. domovech pro seniory),
ale zejména ve vlastním, domácím sociálním prostředí, kde si přeje
prožít závěr svého života většina lidí…
 Výstupy z projektu Podpora pečujících osob v ORP Mohelnice
a Zábřeh.
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Aktivity
k naplnění
opatření

01/2019–12/2022
 Dostupnost domácí zdravotní a hospicové péče na území
spravovaném Charitou Zábřeh
 Průběžná spolupráce s praktickými lékaři a s lůžkovými
zdravotnickými zařízeními.
 Udržení provozu hospicové poradny a poradny pro pozůstalé pro
veřejnost.
 Rozvoj mobilní specializované paliativní péče.
 Každoroční investice do nákupu automobilů.
 Fyzioterapie – rozšíření služby dle počtu zájemců o službu, získání
dalšího pracovníka (fyzioterapeuta, ergoterapeuta).

Zodpovědný
realizátor
opatření

Ředitel, vrchní sestra domácí zdravotní a hospicové péče - Charita Zábřeh

Předpokládaný
počet klientů

Rok
Počet klientů DZaHP*
Počet klientů fyzioterapie*

2020
800
75

2021
800
75

2022
800
75

* Služba je zajišťována i pro pacienty a klienty z ORP Zábřeh. Počet není kapacitou
služby, ale jde o celkový počet klientů za rok.

Cíl č. 2

Systémová podpora společných aktivit vedoucích ke zkvalitnění života
na SO ORP Mohelnice

Opatření 2.1

Podpora spolupráce obcí, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb

Popis opatření

Cílová skupina: zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb včetně
laické a odborné veřejnosti
Dopad na cílovou skupinu: Podpořený proces komunitního/střednědobého
plánování rozvoje sociálních služeb na území SO ORP Jeseník
Doložení potřebnosti:
Výzkum potřebnosti sociálních služeb a služeb navazujících na Mohelnicku,
str. 86 Závěrečná sociotechnická doporučení


Aktivity
k naplnění
opatření

01/2019–12/2022
 Implementace a evaluace SPRSS SO ORP Mohelnice 2019-2022
 Udržení a aktualizace E katalogu
 Aktualizace Akčního plánu
 Zjišťování možností finanční podpory OPZ

Zodpovědný
realizátor
opatření

SRSS, o.p.s. a Město Mohelnice
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4. SCHVALOVACÍ PROCES A NASTAVENÍ IMPLEMENTA CE
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Mohelnice 2020
- 2022 byl řádně předložen k připomínkování obcím, poskytovatelům sociálních služeb, odborné
a laické veřejnosti v elektronické formě, včetně pravidel připomínkování a připomínkovacího
formuláře ve dnech 29. 7. až 7. 8. 2019.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Mohelnice 20202022 je každoročně prováděn akčním plánem rozvoje sociálních služeb na Mohelnicku
zpracovaným Řídící skupinou pro střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb Rady města
Mohelnice. Podle ustanovení § 39c odst. 1 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí
č. 505/2006 Sb. kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění
její novely č. 387/2017 Sb., akční plán obsahuje ekonomickou analýzu včetně analýzy možných
zdrojů zajištění zjištěných potřeb v oblasti sociálních služeb, která zahrnuje shrnutí výsledků
analýzy finančních dopadů cílů a opatření navržených ve střednědobém a akčním plánu
minimálně po dobu platnosti střednědobého plánu, aktuální nákladovost jednotlivých druhů
sociálních služeb včetně uvedení obvyklých nákladů, analýzu struktury zdrojů financování
sociálních služeb včetně výhledu na období platnosti střednědobého plánu a předpokládanou
výši celkových nákladů na jednotlivé druhy sociálních služeb. Vedle ekonomické analýzy, akční
plán podle ustanovení § 39a odst. 4 vyhlášky obsahuje strategickou část. Strategická část
akčního plánu popisuje budoucí žádoucí stav rozvoje sociálních služeb, hlavní a dílčí cíle
a opatření k rozvoji sociálních služeb a dále také údaje k zajištění kapacit sociálních služeb
vycházející ze zjištění z analytické části, a to v členění podle jednotlivých druhů sociálních
služeb. Akční plán tak stanoví žádoucí modelaci sítě sociálních služeb na jednotlivé roky.
Cílem akčního plánu je také vytvořit finanční plán pro naplňování jednotlivých opatření
s vazbou na rozpočty obcí na území správního obvodu ORP Mohelnice a dále zavést do
střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu ORP Mohelnice
kontrolní mechanismy s jejich následným vyhodnocováním v rámci monitoringu Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Mohelnice pro
období let 2020 - 2022.
Plnění akčního plánu je založeno na aktivním přístupu určených realizátorů jednotlivých
opatření, včetně jejich nezbytné spolupráce s garanty opatření a dalšími orgány územní
samosprávy na území správního obvodu ORP Mohelnice. Kontrolou plnění a případnými
úpravami akčního plánu se průběžně zabývají Řídící skupina střednědobého plánování rozvoje
sociálních služeb na území správního obvodu ORP Mohelnice, Expertní tým střednědobého
plánování rozvoje sociálních služeb na území správního obvodu ORP Mohelnice a v závažnějších
případech orgány obcí na území správního obvodu ORP Mohelnice.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Mohelnice 2020
- 2022 je průběžně aktualizován na základě vzešlých podnětů a podle aktuální sociální situace na
území správního obvodu ORP Mohelnice. Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb správního obvodu ORP Mohelnice 2020-2022 se řídí Pravidly pro přijímání změn do
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb obvodu ORP Mohelnice. V roce 2022 budou
probíhat práce na tvorbě IV. Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb správního obvodu
ORP Mohelnice.
Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Mohelnice 2020
- 2022 je vyhodnocován na základě Implementačního plánu, který je zpracován Řídící skupinou
pro střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb Rady města Mohelnice na počátku
implementační (realizační) fáze. Realizátoři jednotlivých opatření po dobu platnosti
Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Mohelnice 2020 - 2022
průběžně zpracovávají zprávy o způsobu naplňování opatření do evaluačních šablon. Řídící
skupina pro střednědobé plánování rozvoje sociálních služeb Rady města Mohelnice na základě
zprávy realizátorů vypracovává ucelenou zprávu, která je koordinátorem střednědobého
plánování rozvoje sociálních služeb Rady města Mohelnice předána jednou ročně na vědomí
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Radě města Mohelnice, zastupitelstvům dalších obcí na území správního obvodu ORP Mohelnice
a koordinátorovi střednědobého plánování sociálních služeb Olomouckého kraje.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Mohelnice
2020 - 2022 byl schválen Zastupitelstvem města Mohelnice usnesením číslo
188/12/ZM/2019 dne 11. 9. 2019.
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5. IMPLEMENTAČNÍ PLÁN
Implementační plán je zpracován pro potřeby implementační fáze III. Střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP Mohelnice 2020–2022. Je to samostatný
a podpůrný dokument upravující činnost a postup práce Řídící skupiny v realizační
(implementační) fázi procesu plánování rozvoje sociálních služeb správního obvodu ORP
Mohelnice do konce roku 2022. Implementační plán obsahuje:
 Realizační plán
 Pravidla pro přijímání změn
 Komunikační plán
 Společná a závěrečná ustanovení
Implementační plán navazuje na samostatné základní dokumenty Řídící skupiny, tzn. její
Statut a Jednací řád. Samostatné základní dokumenty Řídící skupiny, tzn. její Jednací řád a Statut,
upravují způsob, rozsah činností a odpovědnosti členů organizační struktury podílejících se na
realizaci střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb ve správním obvodu ORP
Mohelnice a jsou schváleny Radou města Mohelnice. Celý dokument je dostupný na stránkách
města Mohelnice www.mohelnice.cz .
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6. SEZNAM ZKRATEK
SO ORP - správní obvod obce s rozšířenou působností
Mohelnicko je bráno jako SO ORP
DpS – domov pro seniory
SPRSS – střednědobý plán rozvoje sociálních služeb
SPRSS OK - střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Olomouckého kraje
OK – Olomoucký kraj
Skupina ORP OK- Skupina zástupců jednotlivých obcí SO ORP (vedoucí OSV) na krajské úrovni
střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb
OSV – odbor sociálních věcí
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POZNÁMKY
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