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Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník 
K. Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník, srssjesenik@email.cz, www.srssjesenik.cz, IČO 278 47 977 

 

Vážené dámy a pánové,  

dostává se Vám do rukou dokument, který shrnuje aktuální stav procesů komunitního/ 

střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na obecní úrovni na území Olomouckého 

kraje. 

Naše společnost od 4. 2. 2013 realizuje zakázku Olomouckého kraje „Zajištění a rozvoj 

procesu komunitního plánování sociálních služeb v Olomouckém kraji“ v rámci individuálního 

projektu Olomouckého kraje „Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Olomouckém 

kraji“ r. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00061, financovaný z prostředků ESF prostřednictvím 

operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

Vzhledem k chystaným změnám ve financování sociálních služeb je dobré zamyslet se 

nad tímto dokumentem, zda máme dostatek informací o potřebách uživatelů sociálních 

služeb, sociodemografickém vývoji v lokalitách Olomouckého kraje a přehled o toku 

finančních prostředků do sociálních služeb. Především však je více než nutné mít na paměti, 

že finančních prostředků je rok od roku méně, a že stávající síť sociálních služeb je 

ekonomicky neudržitelná. V letošním roce bude mimo jiné kladen důraz na koordinaci 

sociálních a návazných služeb, aby bylo předcházeno duplicitně jejich poskytování a tudíž 

neekonomickému vynakládání finančních prostředků.  
 

V rámci komunitního/střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v lokalitách 

Olomouckého kraje je zpracovávána baterie kvantitativních a kvalitativních analytických 

podkladů, které však v současné době nemají takovou strukturu, aby byla možná komparace 

dat pro potřeby střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni.  Tuto 

problematiku bude řešit Krajská koordinační skupina (KRKOS), která je základní komunikační 

platformou mezi obecním a krajským střednědobým/komunitním plánováním. KRKOS  

sdružuje koordinátory komunitního plánování sociálních služeb obecní úrovně. 

Veškeré snažení směřuje k nastavení optimální sítě sociálních služeb v Olomouckém kraji 

na základě skutečné potřebnosti. 

 

Bc. Lenka Tichavská 

 

 

mailto:srssjesenik@email.cz
http://www.srssjesenik.cz/
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Jeseník 

Komunitní/střednědobý plán rozvoje sociálních služeb: 

Komunitní plán sociální služeb a služeb souvisejících pro roky 2011 – 2013 

Pokrytí území: 

Jeseník opět usiluje o zapojení všech obcí ORP. Předjednáno je zapojení mikroregionů Žulovsko, 

Jesenicko a Zlatohorsko. Jednání s Mikroregionem Javornicko probíhá. Současný komunitní plán je 

realizován na území ORP,  

Popis aktuálního stavu: 

V současné době probíhá realizace druhého komunitního plánu sociálních služeb a služeb 

souvisejících a současně probíhá aktualizace a příprava třetího komunitního plánu. 

Odkazy: 

http://kpj.mujes.cz/ 

 

  

http://kpj.mujes.cz/
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Šumperk 

Komunitní/střednědobý plán rozvoje sociálních služeb: 

Komunitní plánování sociální služeb ve městě Šumperk na období let 2007 – 2015 

Pokrytí území: 

Pouze území města Šumperku.  

Popis aktuálního stavu: 
V současnosti probíhá v rámci tvorby aktualizace komunitního plánu analytická fáze procesu v rámci 
projektu „Rozvoj procesu komunitního plánování sociálních služeb v Šumperku“ (OP LZZ). 

Odkazy:  

Kom plán 

 

  

http://mawes.musumperk.cz/kpss/komunitni_planovani.aspx
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Zábřeh 

2. Komunitní plán sociálních a navazujících služeb v Zábřehu na období let 2012 – 2015 

Pokrytí území: 

Pouze území města Zábřehu. Po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP LZZ byly obce 

Mikroregionu Zábřežsko informovány o projektu na společném sezení a byly vyzvány, aby se připojili 

k městu Zábřeh. Žádná ze 30 obcí neměla zájem. 

Popis aktuálního stavu: 

20. února 2013 schválilo zastupitelstvo Města Zábřehu 2. komunitní plán sociálních a navazujících 

služeb v Zábřehu na období 201 2- 2015.  Nyní vstoupili do implementační (realizační) fáze. 

Odkazy: 

 http://www.kp-zabrezsko.cz/   

 

 

  

http://www.kp-zabrezsko.cz/
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Mohelnice 

Komunitní/střednědobý plán rozvoje sociálních služeb: 

Komunitní plán sociálních služeb na Mohelnicku na období 2007 – 2009 

Pokrytí území: 

Pouze území města Mohelnice, dříve ORP. 

Popis aktuálního stavu: 

Komunitní plán sociálních služeb na Mohelnicku byl zpracován na období 2007 -2009. Po fázi 

implementace již nový proces nepokračoval. V roce 2013 hodláme v procesu komunitního plánování 

sociálních služeb pokračovat. Největší ohrožení spatřujeme v časové náročnosti procesu a 

nedostatečném personálním zajištění. Jednotlivá Opatření byla zároveň zanesena do Strategického 

plánu rozvoje města Mohelnice. Tento byl schválen zastupitelstvem města na období let 2009 – 

2013. 

Odkazy: 
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Hranice 

Komunitní/střednědobý plán rozvoje sociálních služeb: 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Hranic na období let 2007 – 2010. 
V současné době je realizován „Plán rozvoje města 2012-2020“, který řeší i sociální oblast. 

Pokrytí území: 

Město Hranice. 

Popis aktuálního stavu: 

V současné době proces KPSS neprobíhá, sociální oblast je řešena v rámci strategického plánu 

v prioritě 4 – Bezpečné a přívětivé sociální prostředí. Jednotlivá opatření jsou průběžně plněna. 

Odkazy: http://www.mesto-hranice.cz/cs/pro-obcany/socialni-sluzby/strednedoby-plan-rozvoje-

socialnich-sluzeb.html  

  

http://www.mesto-hranice.cz/cs/pro-obcany/socialni-sluzby/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb.html
http://www.mesto-hranice.cz/cs/pro-obcany/socialni-sluzby/strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb.html
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Litovel 
 

Komunitní/střednědobý plán rozvoje sociálních služeb: 

II. Komunitní plán sociální služeb Litovelska na období let 2010 – 2014 
 

Pokrytí území: 

Působnost na Mikroregionu Litovelsko, tj. ORP + 2 obce z ORP Olomouc – Loučany a Náměšť na Hané. 

Řada obcí se již rozhodla v komunitním plánování aktivně nepokračovat. Z 19 obcí ORP se zavázalo 

jen 14.  

Jinak těch 19 obcí je: Bílá Lhota, Bílsko, Bouzov, Červenka, Dubčany, Haňovice, Cholina, Litovel, 

Loučka, Luká, Měrotín, Mladeč, Náklo, Olbramice, Senice na Hané, Senička, Slavětín, Střeň, Vilémov. 

Do KPSS na 2010-2014 se nezapojili: Bouzov, Loučka, Měrotín, Střeň, Vilémov. 

Popis aktuálního stavu: 

V současnosti probíhá implementační fáze. 

Odkazy: 
http://www.litovel.eu/cs/mesto/socialni-sluzby/komunitni-planovani/komunitni-plan-socialnich-

sluzeb-litovelska.html 

 

  

http://www.litovel.eu/cs/mesto/socialni-sluzby/komunitni-planovani/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-litovelska.html
http://www.litovel.eu/cs/mesto/socialni-sluzby/komunitni-planovani/komunitni-plan-socialnich-sluzeb-litovelska.html
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Uničov 

Komunitní/střednědobý plán rozvoje sociálních služeb: 

Komunitní plán sociální služeb na Uničovsku 2010 – 2015 

Pokrytí území: 

Komunitní plánování probíhá na Uničovsku, tj. zapojení obcí Mikroregionu, ale jen formálně, aktivně 
se obce nezapojují. (Uničov a 8 obcí) 

Popis aktuálního stavu: 
Komunitní plán je v platnosti od roku 2010 do 2015. V současnosti probíhá implementační fáze, 
souběžně je pracováno na dodatku - aktualizaci komunitnímu plánu. V přípravě je již třetí aktualizace 
katalogu poskytovatelů, který by měl být v tisku do června 2013. 

Odkazy: 

http://www.unicov.cz/ v sekci sociální služby 

 

  

http://www.unicov.cz/
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Konice 

Komunitní/střednědobý plán rozvoje sociálních služeb: 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Konicka pro roky 2013-2016  

Pokrytí území: 

Konice a obce Mikroregionu Konicko: 

Bohuslavice, Brodek u Konice, Březsko, Budětsko, Dzbel, Hačky, Horní Štěpánov, Hvozd, Jesenec, 

Kladky, Lipová, Ludmírov, Ochoz, Polomí, Raková u 

Konice, Rakůvka, Skřípov, Stražisko, Suchdol, Šubířov 

a Čechy pod Kosířem (nejsou součástí Mikroregionu 

Konicka). 

Popis aktuálního stavu: 

K 31. 3. 2013 byla ukončena realizace projektu 

„Podpora střednědobého plánování rozvoje 

sociálních služeb Konicka“, reg. č. CZ. 

1.04/3.1.03/65.00009 (OP LZZ). Je zpracován  

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Konicka 

je na období 2013 – březen 2016 a vstupují do 

implementační fáze.  

Odkazy: 

Odkaz na nový Střednědobý plán bude umístěn na web Charity Konice http://www.charitakonice.cz/    

v průběhu měsíce dubna. 
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Prostějov 

Komunitní/střednědobý plán rozvoje sociálních služeb: 

Střednědobý plán rozvoje sociální služeb ve městě Prostějově pro období let 2010 – 2013 

Pokrytí území: 

Pouze území města Prostějova. 

Popis aktuálního stavu: 

V současnosti je realizována analytická fáze ke zpracování již druhého střednědobého plánu rozvoje 

sociálních služeb v Prostějově v rámci projektu „Podpora střednědobého plánování rozvoje 

sociálních služeb v Prostějově“ (OP LZZ)  

Odkazy:  

www.prostejov.eu  

Modře vyznačené území obce Čechy pod Kosířem spadá do KPSS Konicka. 

http://www.prostejov.eu/
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Němčice nad Hanou 
 

Komunitní/střednědobý plán rozvoje sociálních služeb: 

Není zpracován. 
 

Pokrytí území: 

Pouze území města Němčice nad Hanou 

Popis aktuálního stavu: 

Němčice nad Hanou usilují o komunitní plánování již několik let, v současné době proces KPSS 

neprobíhá, avšak naplňují zákonem danou povinnost a zjišťují potřeby obyvatel. Nově zahajují 

spolupráci v rámci metodické podpory SRSS, o.p.s. 

Plumlov 

Komunitní/střednědobý plán rozvoje sociálních služeb: 

Není zpracován. 

Popis aktuálního stavu: 

V současné době proces KPSS neprobíhá. 
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Přerov 
 

Komunitní/střednědobý plán rozvoje sociálních služeb: 

II. Střednědobý plán rozvoje sociální služeb ve městě Přerov pro období let 2011 – 2015 
 

Pokrytí území: 

Pouze území města Přerov 

Popis aktuálního stavu: 

V současnosti probíhá implementační fáze. 

Odkazy: 
http://www.prerov.eu/cs/magistrat/socialni-oblast-a-skolstvi/komunitni-plan-socialnich-sluzeb.html 

Oranžově vyznačené území města Kojetína je samostatný proces KPSS. 

http://www.prerov.eu/cs/magistrat/socialni-oblast-a-skolstvi/komunitni-plan-socialnich-sluzeb.html
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Kojetín 

Komunitní/střednědobý plán rozvoje sociálních služeb: 

Komunitní plán sociální služeb města Kojetína na období let 2012 – 2016 

 

Pokrytí území:  

Pouze území města Kojetína.  

Popis aktuálního stavu:  

V současné době pracují na implementační fázi. 

Odkazy: 

http://www.kojetin.cz/docs/radnice/svz_kom_plan2.pdf  

Viz. mapa ORP Přerov str. 15. 

MAS Záhoří - Bečva 

Komunitní/střednědobý plán rozvoje sociálních služeb: 

Komunitní plán sociální a navazujících služeb na období 2008 - 2012 

 

Pokrytí území: 

Mikroregion Pobečví:  Buk, Grymov, Lazníčky, Lazníky, Prosenice, Radslavice, Radvanice, Sobíšky, 
Sušice, Tučín, Výkleky, Zábeštní Lhota  
Mikroregion Záhoří-Helfštýn: Hradčany, Oprostovice, Pavlovice u Přerova, Šišma, Žákovice,  

Mikroregion Lipensko: Oldřichov 

Popis aktuálního stavu: 

V současné době proces KPSS neprobíhá. V minulosti byl zpracován dokument  
KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH A NAVAZUJÍCÍCH SLUŽEB na období 2008 - 2012  
pro území 18 obcí MAS Záhoří – Bečva (z mikroregionů Pobečví, Záhoří – Helfštýn a Lipensko). Území 
spadá do ORP Přerov. 

Odkazy: 

http://www.maszahoribecva.cz/file.php?nid=3430&oid=3209393 

 

  

http://www.kojetin.cz/docs/radnice/svz_kom_plan2.pdf
http://www.maszahoribecva.cz/file.php?nid=3430&oid=3209393
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Lipník nad Bečvou 

Komunitní/střednědobý plán rozvoje sociálních služeb: 

„Komunitní plán sociální služeb a služeb navazujících pro roky 2012 – 2016“ 

Pokrytí území: 

Území města Lipníku nad Bečvou a obce: Bohuslávky, Dolní Nětčice, Hlinsko, Osek nad Bečvou a 
Týn nad Bečvou  

Popis aktuálního stavu: 

V současné době vstupuje Lipnicko do druhého roku implementace, pravidelně se schází Sociální 
komise, která plní funkci Řídící skupiny. V letošním roce byla již dvě řádná zasedání Sociální komise a 
jedno mimořádné. Sociální komise zabývá (mimo jiné) Cílem 3, který vzešel z PS Rodina, děti, 
mládež - Aktivní a účinná terénní práce zaměřená na rodiny zejména se nezletilými dětmi.  
V procesu pracují dvě pracovní skupiny a schází se podle potřeby. V současné době obě 
skupiny dokončily 
aktualizaci Katalogu 
poskytovatelů sociálních 
služeb a služeb 
navazujících. Katalog je již 
vytištěn v rámci 
individuálního projektu 
Olomouckého kraje 
"Podpora plánování 
rozvoje sociálních služeb 
v Olomouckého kraji".  
Sociální komise i obě 
pracovní skupiny se 
schází v rámci svého 
volného času, jejich práce 
není nikterak 
honorována.  

Odkazy: 

www.socialnisluzby.com, sekce komunitní plánování 
 

 

http://www.socialnisluzby.com/
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Šternberk 

Komunitní/střednědobý plán rozvoje sociálních služeb: 

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Šternberska na období let 2013 – 2016 

Pokrytí území: 
Území města Šternberku a obce: Hnojice, Jívová, Šternberk, Žerotín, Domašov nad Bystřicí, Hraničné 

Petrovice, Mutkov, Komárov, Štarnov, Lipina, Domašov u Šternberka, Hlásnice, Mladějovice, Babice, 

Řídeč, Strukov, Horní Loděnice, Lužice, Huzová, Moravský Beroun, Norberčany 

Popis aktuálního stavu: 

V současné době probíhá implementace komunitního plánu. 

Odkazy: 

http://www.sternberk.eu/mestsky-urad/informace-z-odboru/odbor-socialnich-veci/planovani-

rozvoje-socialnich-sluzeb/cile.html 

 

 

  

http://www.sternberk.eu/mestsky-urad/informace-z-odboru/odbor-socialnich-veci/planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb/cile.html
http://www.sternberk.eu/mestsky-urad/informace-z-odboru/odbor-socialnich-veci/planovani-rozvoje-socialnich-sluzeb/cile.html
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Olomouc 
 

Komunitní/střednědobý plán rozvoje sociálních služeb: 

3. komunitní plán sociální služeb města Olomouce (2013 – 2015) 

 

Pokrytí území: 

Území města Olomouc. 

Popis aktuálního stavu: 

Proces komunitního plánování sociálních služeb je v realizační fázi. 

Odkazy: 

http://kpss.olomouc.eu/uploaded/download/3-komunitni-plan-socsluzeb-olomouc-2013-2015.pdf 

 

 

 

  

  

http://kpss.olomouc.eu/uploaded/download/3-komunitni-plan-socsluzeb-olomouc-2013-2015.pdf
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1. Mapa Olomouckého kraje znázorňuje pokrytí území procesem 

KPSS v roce 2010 
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2. Mapa Olomouckého kraje znázorňuje pokrytí území procesem 

KPSS v roce 2013 
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Závěr 

 

Ze šetření vyplývá, že v průběhu let 2010 – 2013 došlo k radikálnímu poklesu procesů 

KPSS v lokalitách Olomouckého kraje a žádný nový proces nebyl iniciován. Naše 

společnost v rámci zakázky Olomouckého kraje bude procesy KPSS iniciovat a 

podporovat s cílem sjednocení dat komunitních plánů tak, aby byla využitelná pro 

potřeby střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni 

Olomouckého kraje. 

 

 

Zpracovala v Jeseníku dne 14. dubna 2013 

 

 

 

 

Bc. Lenka Tichavská 

Metodik, vzdělavatel KPSS 

SRSS, o.p.s. Jeseník 


